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งานศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “การสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยในนครชิคาโก โดยใช

นโยบายการทูตวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อทําความเขาใจคุณลักษณะที่เปนจุดแข็ง
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และการปรับเปลี่ยนของชุมชนไทย
จากรุนแรกสูรุนสองและสาม 2) เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของสถานกงสุลใหญ 
ณ นครชิคาโก ในการใชการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรมเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย
ในนครชิคาโก เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะ เรื่องวัฒนธรรม 
อาหาร และการทองเที่ยว  

งานศึกษาสวนบุคคลน้ีใชวิธีการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยใชกรอบการศึกษาที่พัฒนา
จาก 3 มโนทัศนคือ การทูตประชารัฐ การทูตวัฒนธรรม และทฤษฎีการอพยพยายถ่ินฐานระหวาง
ประเทศ (International migration) วิธีการศึกษาประกอบดวย 2 วิธีการ คือ การใชขอมูลทุติยภูมิที่
ไดมีการจัดทําหรือเผยแพรในรูปของเอกสาร วรรณกรรม และสื่อตางๆ เชน เว็บไซต อินเตอรเน็ต 
โดยเฉพาะความเห็นของอดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และการสัมภาษณผูนําชุมชนไทยในนครชิคาโก  

จากการศึกษาพบวา ชุมชนไทยในนครชิคาโกซึ่งเปนชุมชนไทยขนาดใหญ ปจจุบันเริ่มหดตัว
และออนแอลงเน่ืองจากคนไทยรุนแรกในนครชิคาโกซึ่งเปนแกนนําที่สําคัญ มีอายุยางเขาวัยชรา (70 
ปข้ึนไป) เริ่มลดบทบาทของตนในชุมชนไทยลงเน่ืองจากปญหาสุขภาพ และขาดการสืบทอด
ภาระหนาที่ผูนําชุมชนไทยโดยชุมชนไทยรุนสองและสาม ซึ่งสวนใหญเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ มี
ความรูสึกวาตนเปนคนอเมริกันมากกวาคนไทย มักประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกจิสวนตัว ไมสนใจเขารวม
กิจกรรมที่ชุมชนไทยรุนแรกจัดข้ึน ทําใหเกิดปญหาขาดเอกลักษณความเปนชุมชนไทย และอาจขาด
ความย่ังยืนที่จะคงอยูอยางเขมแข็งสืบไป  

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณอดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และผูนําชุมชนไทย 
รวมทั้งการคนควาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวาชุมชนไทยในนครชิคาโกยังคงมีความ
เขมแข็งในดานการเปดรานอาหารไทยและความสามารถดานวัฒนธรรม มีการจัดองคกรของชุมชนไทย 
ที่ดีในรูปของสมาคม/ชมรม และมีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองตอนโยบายตางประเทศในการใช
การทูตวัฒนธรรมในลักษณะของ Soft power เพื่อเสริมสรางภาพลักษณไทย สงเสริมการทองเที่ยวไทย 
ธํารงไวซึ่งวิถีไทยและเอกลักษณไทย รวมทั้งสรางช่ือเสียงใหแกประเทศไทย ทั้งน้ี หากภาครัฐนํา
นโยบายการทูตประชารัฐ และการทูตวัฒนธรรมมาเปนเครื่องมือในการดําเนินการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนไทย และใหการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณแกชุมชนไทย รวมทั้งดําเนิน
บทบาทเชิงรุกตามนโยบายการทูตประชารัฐ โดยเปนสื่อกลางหรือผูประสานงานใหชุมชนไทยรุนแรก
กับรุนสองและรุนสามสามารถทํางานรวมกันไดในการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรม และภาครัฐ
เปนผูนําทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถ่ิน และภาคสื่อมวลชนใหรวม
ดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมดวยกัน โดยเนนจุดแข็งของไทยในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
อาหารไทย และการทองเที่ยว และขยายผลสูประชาชนอเมริกันในทองถ่ิน จะทําใหชุมชนไทยมีความ



จ 

เขมแข็งและย่ังยืน สามารถรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานการเปด
รานอาหารไทย วัฒนธรรมและการทองเที่ยว  

งานศึกษาสวนบุคคลน้ีมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ การใชการทูตวัฒนธรรมเปน
เครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ และประโยชนของชุมชนไทย
ในนครชิคาโก โดยเฉพาะการนําการทูตวัฒนธรรมมาใชเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย  
โดยภาครัฐควรบูรณาการหนวยงานทีมประเทศไทยที่ประเทศไทย ไดแก กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหมีนโยบายและเปาประสงคในการ
จัดกิจกรรมดานเผยแพรวัฒนธรรม สงเสริมอาหารไทย สงเสริมการทองเที่ยว และการลงทุนใน
ประเทศไทยที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดแนวทางงาน (theme) ของงานเทศกาลไทย (Thai 
Festival) ใหชัดเจนและสอดคลองกันทั่วโลก เพื่อความเปนเอกภาพของนโยบายการทูตวัฒนธรรม  
ซึ่งควรคํานึงถึงการสงเสริมวัฒนธรรมและการทองเที่ยวไทยเปนหลักซึ่งเปนจุดแข็งของไทยมาโดยตลอด 
นอกจากน้ี งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม ควรมีความ
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคในระยะยาว รวมทั้งภาครัฐควรผลักดันอยางตอเน่ืองในนโยบายเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรดานการศึกษา และแลกเปลี่ยน
นักวิชาการและผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรม 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาสวนบุคคลน้ี จะไมสามารถสําเร็จลงไดหากปราศจากความชวยเหลือและการ
สนับสนุนของบุคคลหลายทาน ผูเขียนขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท อาจารย 
ที่ปรึกษาหลักที่ใหทัศนะ มุมมอง และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนย่ิง รวมทั้ งต้ังคําถามเพื่อ 
จุดประกายความคิดและการเขียนงานศึกษาสวนบุคคลใหครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวของ ขัดเกลา
ประเด็นที่ศึกษาใหมีความชัดเจน กระชับ นาอาน และเขาใจงายข้ึน  

ผูเขียนขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษารวมทั้งสองทาน คือ เอกอัครราชทูต ดร. ธเนศ  
สุจารีกุล และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุภางค  จันทวานิช ที่กรุณาชวยกันอานและใหความเห็น
เพิ่มเติม มอบแนวคิดและแนะนําวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาเพิ่มเติม อาทิ ทฤษฎีดาน
สังคมศาสตรเกี่ยวกับการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศ และมุมมองดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ตลอดจนแนะนําการนิยามคําศัพทเฉพาะเพื่อใหอานเขาใจงายและถูกตอง ทําให 
งานการศึกษาสวนบุคคลน้ีมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

ผูเขียนขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่เสียสละเวลาอันมีคาในการใหทัศนะและ
มุมมองตอประเด็นที่ศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูนําชุมชนไทยในนครชิคาโกซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงประธานหรือนายกสมาคม/ชมรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายการทูต
วัฒนธรรมของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง นายกสมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อ 
วันขางหนา (TAFF) และประธานศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก รวมทั้งขอขอบพระคุณ  
คุณทรงพล  สุขจันทร อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ 
นครชิคาโก ระหวางป ค.ศ. 2012–2016 ที่ไดใหทัศนะอันเปนประโยชนเกี่ยวกับชุมชนไทยในนครชิคาโก  

การศึกษาสวนบุคคลน้ี จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไดหากไมไดรับการชวยเหลือจาก
ขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่ชวยประสานงาน  
ใหคําแนะนําและเปนกําลังใจในการเขียนรายงานการศึกษาสวนบุคคล ผู เ ขียนขอขอบคุณ  
คุณภัทรัตน  หงษทอง ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ ที่ใหโอกาสผูเขียนในการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ฝกฝนทักษะในดานตางๆ เพื่อจะไดทํางานที่กระทรวงการตางประเทศไดดีย่ิงๆ ข้ึนไป และขอขอบคุณ 
คุณศักด์ิสีห  พรหมโยธี กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และคุณกาญจนา  ภัทรโชค อธิบดีกรมองคการ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ที่สนับสนุนใหผูเขียนเขารับการฝกอบรมครั้งน้ีอยางเต็มที่ 
ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวา ความรูที่ไดรับจากการศึกษาสวนบุคคลน้ีจะไดนําไปใชประโยชนใน 
ทางราชการ เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยในนครชิคาโกและประเทศไทยสืบตอไป 

 
 
ฆฏนาวดี  กัลยาณมิตร 
สิงหาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศยุทธศาสตรทางดานความมั่นคงและเปนประเทศคูคาทีส่าํคัญของไทย 
ในดานการทหารและความมั่นคง ไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เปน
พันธมิตรกับสหรัฐฯ โดยการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Treaty 
of Amity and Economic Relations) ป ค.ศ. 1966 และมีกรอบความความรวมมือทางทหารเปน
กรอบความรวมมือที่สําคัญ ในดานการคา ปจจุบันสหรัฐฯ เปนคูคาอันดับที่ 3 ของไทยรองจากจีน
และญี่ปุน ในชวง 3 ปที่ผานมา (ค.ศ. 2014–2016) มูลคาการคาระหวางไทย–สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง โดยในป ค.ศ. 2016 มีมูลคาการคา 40,065 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 0.5 
โดยไทยเปนฝายไดดุลการคากับสหรัฐฯ (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2560) ในดานการลงทุน 
สหรัฐฯ เขามาลงทุนในไทยเปนอันดับที่ 4 รองจากญี่ปุน จีน และสิงคโปร อยางไรก็ดี มูลคาการลงทุน
ของทั้งสองฝายลดลงตอเน่ืองในชวง 3 ป โดยในป ค.ศ. 2014 มูลคาการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ  
คิดเปน 22,327.80 ล านบาท และลดลงเหลือ 10,380.19 ล านบาทในป  ค .ศ.  2015 และ  
–83,457.13 ลานบาท ในป ค.ศ. 2016 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560)1 

ชุมชนไทยในสหรัฐฯ มีขนาดใหญ และมีจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุมชนไทยใน
ตางประเทศอื่นๆ แมที่ผานมาไทยยังไมเคยจัดสํารวจจํานวนคนไทยในสหรัฐฯ อยางเปนทางการ แต
จากขอมูลสํามะโนประชากรของสหรัฐฯ (US census data) ในป ค.ศ. 2010 และจากการสํารวจของ
สํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ 4 แหงในสหรัฐฯ (ไดแก สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก และ 
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก) โดยเปดใหลงทะเบียนคนไทยและประมาณการจากสมาคม/ชมรมคนไทย/
รานอาหารไทย พบวา ในป ค.ศ. 2012 มีคนไทยพํานักอาศัยในสหรัฐฯ รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษา 
จํ าน วน  330,349 คน จํ า แนก เป น  ( 1) ก รุ ง วอ ชิง ตันและมลรั ฐ ใน เขตอาณา  65,498 คน  
(2) นครลอสแอนเจลิสและมลรัฐในเขตกงสุล 180,000–200,000 คน (3) นครนิวยอรกและมลรัฐใน
เขตกงสุล 33,000 คน (4) นครชิคาโกและมลรัฐในเขตกงสุล 31,851 คน (กรมการกงสุล, 2560)  

ชุมชนไทย (Thai Community) ในสหรัฐฯ หมายถึง กลุมคนเช้ือสายไทยในสหรัฐฯ  
ที่รวมกันเปนกลุมสังคมโดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไร

                                                
1
 เปนขอมูลการลงทุนในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ โดยตัวเลขบวก หมายถึง มีการลงทุนเพิ่ม (ไมวา

จะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุน กําไรที่นํากลับมาลงทุน หรือการกูยืมจากบริษัทในเครือในตางประเทศ) สูงกวา
การลดการลงทุน (ไมวาจะในรูปของการลดสัดสวนการถือหุน การถอนเงินลงทุน การประสบผลขาดทุนของธุรกิจใน
เครือหรือสาขาในประเทศไทยหรือการจายเงินปนผลสูงกวากําไรในงวดน้ันๆ หรือการคืนเงินกูใหบริษัทในเครือใน
ตางประเทศ) ขณะที่ตัวเลขติดลบ หมายถึง ในชวงเวลาน้ันๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ํากวาการลดการลงทุน 
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รวมกัน มีการรับรูรวมกันและติดตอสื่อสารกัน โดยมีวัฒนธรรมไทยเช่ือมโยงความสัมพันธไวดวยกัน 
ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ประกอบดวย คนไทยเช้ือสายไทยและคนอเมริกันเช้ือสายไทย 

คนไทยเช้ือสายไทย (Thais) หมายถึง พลเมืองไทย (Thai citizen) ที่มีถ่ินพํานักถาวรหรือ
ช่ัวคราวในสหรัฐฯ ซึ่งเขามาศึกษาหรือทํางานอยางถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย แบงเปน 4 กลุม คือ  

1) คนไทยเช้ือสายไทยที่มีบัตรเขียว หรือ Permanent resident card (บัตรประจําตัวที่
รัฐบาลอเมริกันออกใหพลเมืองตางชาติสําหรับพํานักอยูในสหรัฐฯ และทํางานไดอยางถูกกฎหมาย แต
ไมไดสิทธ์ิเปนพลเมืองอเมริกัน)  

2) คนไทยเช้ือสายไทยที่ไมมีบัตรเขียว หรือ Permanent resident card แตพํานักและ
ทํางานในสหรัฐฯ อยางถูกกฎหมาย  

3) คนไทยเช้ือสายไทยที่พํานักอยูในสหรัฐฯ อยางไมถูกตองตามกฎหมาย 
4) นักเรียน นักศึกษา และคนไทยที่มีถ่ินพํานักช่ัวคราวในสหรัฐฯ เพื่อศึกษา ดูงาน ฝกงาน 

ฝกอบรม หรือทํางาน  
คนอเมริกันเช้ือสายไทย (Thai–Americans) หมายถึง พลเมืองอเมริกัน (American 

Citizen) ที่มีเช้ือสายไทยและเกิดในสหรัฐฯ และคนไทยเช้ือสายไทยที่ไดรับสิทธ์ิเปนพลเมืองอเมริกัน
ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลสหรัฐฯ กําหนด ซึ่งมีถ่ินพํานักถาวรและประกอบอาชีพถาวรในสหรัฐฯ 

คนไทยรุนแรกเริ่มอพยพมาต้ังรกรากในสหรัฐฯ ต้ังแตทศวรรษที่ 1970 ตามความฝนแบบ
อเมริกัน (American Dream) โดยมุงหวังแสวงหาโอกาสใหมเพื่อสรางชีวิตและครอบครัวในสังคมที่
เปดกวางภายใตคานิยมแบบอเมริกัน คือ ความเทาเทียมกันในสังคม เคารพความคิดเห็นและเสรีภาพ
ในการแสดงออก และเช่ือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยในป ค.ศ. 1960–1970 มีคนไทย 
เขามาต้ังหลักแหลงในสหรัฐฯ ประมาณ 5,000 คน และในป ค.ศ. 1971–1980 เปนชวงที่คนไทยยาย
ถ่ินฐานเขาสูสหรัฐฯ มากที่สุดถึง 44,000 คน เน่ืองจากขณะน้ันสหรัฐฯ ขาดแคลนแรงงานและ
บุคลากรที่มีความรูในสาขาตางๆ จํานวนมาก โดยในป ค.ศ. 2002 ประมาณวามีคนไทยใน 
นครลอสแอนเจลิสถึง 80,000 คน 

คนไทยสวนใหญอพยพมาต้ังถ่ินฐานอยูในมหานครใหญของสหรัฐฯ เชน ฝงตะวันตก (West 
Coast) คือ นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอรเนีย ฝงตะวันออก (East Coast) คือ นครนิวยอรก  
มลรัฐนิวยอรก ตอนใตของประเทศ คือ มลรัฐฟลอริดา และตอนกลางของประเทศ (Midwest) คือ 
นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส  

งานการศึกษาสวนบุคคลน้ีจะมุงประเด็นศึกษาเฉพาะชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขต
ใกลเคียงซึ่งมีลักษณะเฉพาะของการต้ังถ่ินฐาน คือ ชุมชนไทยจะไมพํานักอาศัยอยูหนาแนนในบริเวณ
เขตหน่ึงเขตใด (เหมือนเชนชุมชนเช้ือชาติอื่นสวนใหญ เชน จีน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุน เกาหลี ยิว 
อิตาลี กรีซ เยอรมนี สวีเดน ฯลฯ) แตจะพํานักอาศัยอยูกระจัดกระจาย ไมอยูรวมกัน และจะมีสถานที่
นัดหมายมารวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกันในโอกาสพิเศษตางๆ เชน ที่วัดไทยหรือที่โบสถคริสต ที่
สถานกงสุลใหญ ที่สมาคมหรือชมรมคนไทย 

ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง มีลักษณะเดน คือ  
1)  เปนชุมชนไทยที่มีความรูความสามารถ และมีศักยภาพสูง สวนใหญประกอบอาชีพ

แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด สถาปนิก เน่ืองจากในชวงทศวรรษที่ 1970–1980 มลรัฐในเขต 
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Midwest ของสหรัฐฯ ขาดแคลนบุคลากรสาขาอาชีพดังกลาว เพื่อพัฒนาความเปนอยูและบริการ
ดานสาธารณสุขของหลายเมืองใหญ อาทิ นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส เมืองเซนตหลุยส มลรัฐมิสซูรี 
เมืองดีทรอยต มลรัฐมิชิแกน เมืองแคนซัสซิต้ี มลรัฐแคนซัส เมืองเซนตพอล มลรัฐมินิโซตา เมืองอินดี
แอนาโพลิส มลรัฐอินดีแอนา เมืองแมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน เปนตน  

2)  ชุมชนไทยไดต้ังสมาคม/ชมรมคนไทยข้ึนมากกวา 20 สมาคม/ชมรม โดยจดทะเบียนกับ
เทศบาลนครของแตละมลรัฐอยางถูกตอง และมีเครือขายเช่ือมโยงติดตอถึงกัน สมาคม/ชมรมดังกลาว 
มักต้ังข้ึนตามสายงานอาชีพ ภูมิลําเนา สถาบันการศึกษา กลุมกีฬา และสันทนาการ โดยผูนําชุมชนไทย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปนประธานหรือนายกของสมาคม/ชมรม และปฏิบัติหนาที่เปนผูประสานงาน
ของเครือขายอยางเขมแข็งตลอด 40 ปที่ผานมา อน่ึง ในเวลาตอมามีคนไทยอีกกลุมหน่ึงซึ่งมีอาชีพ
ประกอบการรานอาหารและนักธุรกิจนําเขาวัตถุดิบดานอาหาร ไดเขารวมเปนเครือขายในสมาคม/
ชมรมของคนไทยดวย  

3)  ชุมชนไทยสวนใหญรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย สนใจ
ติดตามพัฒนาการดานการเมืองและเศรษฐกิจทั้งของไทยและสหรัฐฯ มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
และเอกลักษณไทย โดยเฉพาะเรื่องอาหารและวัฒนธรรมไทย และพรอมจะแสดงใหคนอเมริกันเห็นถึง
ความเปนไทยและวิถีไทย ซึ่งเปนจุดแข็งของไทยในการใช soft power2 ในการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณที่ดีและสรางความเช่ือมั่นทางการเมืองและเศรษฐกิจแกไทย ชุมชนไทยเหลาน้ีรวมแรงรวมใจ
และสนับสนุนเงินสรางวัดไทยและโบสถคริสตของคนไทยข้ึนเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต 
และเปนโรงเรียนสําหรับสอนวัฒนธรรมไทยและภาษาไทยใหแกลูกหลานไทย โดยวัดไทยและโบสถไทย 
ถูกใชเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สถานที่ประชุมพบปะหารือ สังสรรค และทํากิจกรรมเพื่อ
สวนรวม อาทิ กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห การระดมเงินทุนชวยเหลือคนไทยทั้งในสหรัฐฯ และใน
ประเทศไทย ทั้งน้ี ในนครชิคาโก มีวัดไทย 5 วัด และ 1 โบสถคริสต (14 มลรัฐในเขต Midwest มีวัดไทย
มากกวา 30 วัด)  

4)  ชุมชนไทยมีภาพลักษณดี และมีสถานะทางการเงินอยูในระดับดี อีกทั้งมีปฏิสัมพันธที่
ใกลชิดและสม่ําเสมอกับคนทองถ่ิน รวมถึงนักธุรกิจและนักการเมือง ต้ังแตระดับเขตไปจนถึงระดับมลรัฐ
และระดับประเทศ คนไทยที่ไดสิทธ์ิเปนพลเมืองอเมริกันมีความสัมพันธอันดีย่ิงกับพันโทหญิง ลัดดา  
แทมมี่ ดักเวิรธ สมาชิกวุฒิสภาของมลรัฐอิลลินอยส ซึ่งเปนนักการเมืองอเมริกันเช้ือสายไทยเพียงคนเดียว
ของสหรัฐฯ พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ เคยดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภาของมลรัฐอิลลินอยส 
เขต 8 สองสมัย (ค.ศ. 2013–2016) และในป ค.ศ. 2017 ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจากมลรัฐ
อิลลินอยส วาระดํารงตําแหนง 6 ป ชุมชนไทยซึ่งเปนพลเมืองอเมริกันไดจัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุน
สนับสนุนแกพันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ ทุกครั้งที่ลงสมัครเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาและสมาชิก
วุฒิสภา และเชิญมารวมกิจกรรมของชุมชนไทยโดยสม่ําเสมอ 

                                                
2
 หมายถึง ความสามารถในการทําใหประเทศอ่ืนมีความพอใจในการเลือกดําเนินการที่สอดคลองกับความตองการ

ของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพื่อนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี ซ่ึงแตกตางไปจากการใช
อิทธิพลที่ตองอาศัยอํานาจแบบ hard power หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ soft power หมายถึงอํานาจที่ทําใหประเทศอ่ืน
ปฏิบัติตามความตองการของเรา โดยที่ไมจําเปนตองดําเนินการบังคับหรือมีขอแลกเปล่ียนแตอยางใด 
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ลักษณะดังกลาวขางตน ทําใหชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียงมีความเขมแข็งและ
สามารถเปนกลไกของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองตอนโยบายตางประเทศในการใช
การทูตวัฒนธรรมในลักษณะของ Soft power เพื่อเสริมสรางภาพลักษณไทย เผยแผพระพุทธศาสนา 
ธํารงไวซึ่งวิถีไทยและเอกลักษณไทย รวมทั้งสรางช่ือเสียงใหแกประเทศไทย 

อยางไรก็ดี ปจจุบันคนไทยรุนแรกในนครชิคาโกซึ่งเปนแกนนําที่สําคัญ มีอายุยางเขาวัยชรา 
(70 ปข้ึนไป) และเริ่มลดบทบาทของตนในชุมชนไทยลงเน่ืองจากปญหาสุขภาพ และขาดการสืบทอด
ภาระหนาที่ผูนําชุมชนไทย ขณะที่ลูกหลานซึ่งเปนคนอเมริกันเช้ือสายไทย (คนไทยรุนสองและสาม) 
สวนใหญเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ มีความรูสึกวาตนเปนคนอเมริกันมากกวาคนไทย ไมคุนเคยและ 
ไมมีความผูกพันตอประเทศไทยมากเทาคนไทยรุนแรก มักประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว  
ไมสนใจเขารวมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกับประเทศไทยของสมาคม/ชมรมคนไทยซึ่งมักจะจัดตาม
วัดไทยและโบสถไทย สิ่ งเหลาน้ีทําให ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกล เ คียงเริ่มหดตัว  
ขาดเอกลักษณความเปนชุมชนไทย และอาจขาดความย่ังยืนที่จะคงอยูอยางเขมแข็งเชนเดิม 

หากปญหาดังกลาวถูกละเลยหรือไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ในอีก 10–15 ปขางหนา 
ชุมชนไทยในนครชิคาโกอาจเปนเพียงกลุมคนอเมริกันเช้ือสายไทยที่ขาดพลังและขาดจุดเดน ถูกกลืนหาย
ภายใตสังคมอันหลากหลายของสหรัฐฯ ไมสามารถรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยเอง และไม
สามารถผลักดันนโยบายของสหรัฐฯ ทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติ ใหมีความสอดคลองกับ
ผลประโยชนแหงชาติของไทย 

ผูเขียนเห็นวาการศึกษาหาแนวทางโดยใชการทูตประชารัฐและการทูตเพื่อประชาชน 
โดยเฉพาะการทูตวัฒนธรรม จะสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนแกชุมชนไทย โดยนําชุมชนไทยใน
นครชิคาโกทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเขามารวมมือกับภาครัฐ ทําใหชุมชนไทยทั้งภาคประชาชน
และภาคธุรกิจตระหนักวา ชุมชนไทยสามารถรวมมือกับภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
โดยเฉพาะกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสรางช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีของไทย และ
สามารถมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ินของสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักการเมือง เพื่อสงเสริม
และรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยในตางประเทศและผลประโยชนของไทย สงเสริมเกื้อกูลตอ
ความสัมพันธไทย–สหรัฐฯ ทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสรางพลังและ
ความเขมแข็งใหแกชุมชนไทย และนําไปสูความย่ังยืนของชุมชนไทยในอนาคต 

 
1.2  คําถามการศึกษา 

1.2.1  ภาครัฐควรมีแนวทางและบทบาทการใชการทูตประชารัฐและการทูตเพื่อประชาชน
โดยเฉพาะนโยบายการทูตวัฒนธรรมอยางไร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนแกชุมชนไทย
ในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง 

1.2.2  ชุมชนไทยมีจุดแข็งในการชวยผลักดันการทูตประชารัฐและการทูตเพื่อประชาชน
อยางไร และจะรักษาจุดแข็งเพื่อผลประโยชนของไทยโดยเฉพาะดานวัฒนธรรม รวมทั้งการทองเที่ยว
ไดอยางไร 
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1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.3.1  ศึกษาคุณลักษณะที่เปนจุดแข็งและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยในนครชิคาโก

และเขตใกลเคียง และการปรับเปลี่ยนของชุมชนไทยจากคนไทยรุนแรกสูรุนสองและสาม 
1.3.2  ศึกษาการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศในการใชการทูตเพื่อประชาชน

ในมิติการทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย 
1.3.3 เสนอแนะเพื่อใหชุมชนไทยมีพลัง มีศักยภาพ และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

เพื่อใหรัฐบาลไทยสามารถใชการทูตวัฒนธรรมในลักษณะ soft power เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
 
1.4 สมมติฐานการศึกษา 

การทูตประชารัฐและการทูตเพื่อประชาชนชวยเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนแก
ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและผลประโยชนของไทย 
โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

งานการศึกษาสวนบุคคลน้ี มุงประเด็นศึกษาเฉพาะชุมชนไทยในนครชิคาโก มลรัฐ
อิลลินอยสและเขตใกลเคียง ในหวงป ค.ศ. 2014–2016 เฉพาะมิติดานความเขมแข็งและความย่ังยืน
ของชุมชนไทยซึ่งเปนความทาทายในรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยในสหรัฐฯ เสริมสราง
ภาพลักษณและประชาสัมพันธประเทศไทย โดยใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระดับ
ประชาชน และปกปองผลประโยชนของประเทศไทย 

งานศึกษาสวนบุคคลน้ีเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพหรือเชิงพรรณนา (descriptive 
analysis) โดยใชวิธีการศึกษาประกอบดวย 

1)  การใชขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งไดมีการจัดทําหรือเผยแพรในรูปเอกสาร 
และสื่อตางๆ เชน เว็บไซต อินเตอรเน็ต การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี การวิเคราะหทฤษฎี
เปรียบเทียบกับเหตุการณที่เกิดข้ึน เพื่ออธิบายพัฒนาการในปจจุบัน และแนวโนมความเปนไปใน
อนาคต 

2)  การสัมภาษณผูแทนชุมชนไทย และผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวของกับ
การวางแผนและยุทธศาสตรดานการตางประเทศ 
 
1.6  แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

1.6.1 นโยบายการทูตประชารัฐ (Inclusive diplomacy) ถูกประกาศเปนนโยบายโดย
กระทรวงการตางประเทศในชวงปลายป ค.ศ. 2015 เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ป 
(ค.ศ. 2017–2036) ของรัฐบาลที่กําหนดกลไกประชารัฐเปนตัวขับเคลื่อนไปสูความมั่นค่ัง มั่นคง และ
ย่ังยืน โดยกระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลักที่แสดงบทบาทนําในการขับเคลื่อนกลไกการทูต
ประชารัฐในตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
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รวมเปนเครือขายในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลประโยชนของชุมชนไทย
ในตางประเทศและประเทศไทย  

1.6.2 นโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยเนนมิติเรื่องการทูตวัฒนธรรม (Cultural 
diplomacy) ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตอง 
และความรูสึก ที่ดีซึ่งกันและกันระหวางชุมชนไทยและคนทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมบทบาทของของภาค
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากข้ึน  

1.6.3 แนวคิดและทฤษฎีการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศ ( International 
migration) การอพยพยายถ่ินขามพรมแดนเปนเรื่องที่มีผลกระทบทางการเมือง ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ไมวาจะเปนแรงงานยายถ่ิน ผูอพยพเพื่อต้ัง 
ถ่ินฐานใหม ผูแสวงหาที่พักพิง ซึ่งจะสงผลตอการกําหนดนโยบายภายในประเทศ นโยบายระหวาง
ประเทศ และสงเสริมความเช่ือมโยง (linkage) กันระหวางประเทศปลายทาง (ประเทศผูรับ) และ
ประเทศตนทางของผูอพยพ 

 
1.7  ประโยชนของการศึกษา 

กระทรวงการตางประเทศ และสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก สามารถใชแนวทางการทูต
วัฒนธรรมและการทูตประชารัฐเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนแกชุมชนไทย ใหสามารถ
มีกิจกรรมรวมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักการเมืองทองถ่ินในการชวยรักษาผลประโยชนของไทย 
ผลักดันการกําหนดนโยบายทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติของสหรัฐฯ ใหเปนมิตรตอไทย สงเสรมิและ
รักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว  

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 การทูตประชารัฐ 

“หากเปรียบประเทศเปนมนุษย 1 คน ในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐน้ัน 
ภาคประชาชนเปรียบเสมือนรางกายและจิตใจที่ควรไดทําในสิ่งที่ตนรักและตองการ มีภาครัฐเปน
มันสมอง ชวยขบคิดครบวงจรเพื่อตอบสนองความมุงหวังและต้ังใจน้ัน ไมคิดแทน ไมยัดเยียด ไมเบียดบัง 
โดยมีภาคเอกชนทําหนาที่ระบบตางๆ ในรางกาย ทั้งระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหายใจ 
ระบบยอยอาหาร ฯลฯ ที่เช่ือมโยงสมอง–รางกาย–จิตใจ ใหทํางานสอดประสานกัน เหมือนด่ัง 3 ภาคสวน
ที่เติมเต็มกันเพื่อใหประเทศชาติมีความสมบูรณแบบน่ันเอง”3  

ในชวงปลายป  พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) รั ฐบาลไทยได นํา เสนอวิสัยทัศนและ 
กรอบยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ป (ค.ศ. 2017– 2036) ภายใตวิสัยทัศน มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
(Stability Prosperity Sustainability) เนนการทํางานผานกลไก “ประชารัฐ” และหลังจากการ
ประกาศวิสัยทัศนและกรอบยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ปแลว กระทรวงตางๆ รวมทั้งกระทรวงการ
ตางประเทศไดตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกลาว โดยในสวนของกระทรวงการตางประเทศได
ประกาศใชนโยบายการทูตประชารัฐในปลายปเดียวกัน  

รัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษกับการใชกลไกประชารัฐ โดย “ประชารัฐ” ถูกใหคํานิยามวา 
หมายถึงการผนึกกําลังของภาคสวนตางๆ 3 ภาคสวน ไดแก (1) ภาครัฐ เชน กระทรวง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (2) ภาคประชาชน เชน เครือขายชุมชน ประชาสังคม องคกรพัฒนา และ  
(3) ภาคเอกชน เชน องคกรธุรกิจการคา สมาคมธุรกิจ สภาอุตสาหกรรม นักธุรกิจ เปนตน โดยทั้ง 3 
ภาคสวนจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนของตนและผลประโยชนของ
ประเทศไทย 

แนวคิดเรื่อง “ประชารัฐ” มีสมมติฐานวา รัฐบาลเพียงภาคสวนเดียวไมสามารถดําเนิน
โครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แตตองอาศัยความ
รวมมือของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายรวมกัน ดังน้ี 

1) ภาครัฐมีอํานาจ มี เครื่องมือ บริหารงานในกรอบของกฎหมาย โดยตองมอง 
“ประชาชน” เปนศูนยกลาง และตองมีธรรมาภิบาล 

2) ภาคเอกชนและภาควิชาการ มีองคความรู มีประสบการณ ความสําเร็จ เทคนิคการ
ทํางานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังน้ัน ควรมองผลประโยชนแหงชาติเปนสําคัญ ตองมีจิตสาธารณะ 
หากรัฐมั่นคง ก็จะนําไปสูธุรกิจที่มั่งค่ัง 

                                                
3
 ประยุทธ จันทรโอชา, “จากใจนายกรัฐมนตรี,” จดหมายขาวรัฐบาลเพื่อประชาชน 2, 26 (15 พฤษภาคม 2559). 
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3) ภาคประชาชน เปนภาคที่มีพลัง มีความหวัง และควรมีการรวมตัวอยางเขมแข็งเพื่อ
นําไปสูความเปนประชาสังคมที่มีจิตสํานึกรวมกัน มีโครงสรางการทํางานที่ทุกคนเปนหุนสวนและมี
เครือขายเช่ือมโยงภายใตการ “ระเบิดจากขางใน” และความรูรักสามัคคี ตามแนวทางการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

นโยบายการทูตประชารัฐ (Inclusive diplomacy) ซึ่งประกาศใชโดยกระทรวง 
การตางประเทศ เมื่อปลายป 2558 (ค.ศ. 2015) มิไดเปนเพียงการตอบสนองตอวิสัยทัศนและ 
กรอบยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ปเทาน้ัน แตยังเปนการตอบสนองตอบริบทโลกและสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 อีกดวย กลาวคือ เมื่อบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร และการเมืองของโลกเปลี่ยนแปลงไป การทูต (Diplomacy) ซึ่งแตเดิมใน
ศตวรรษที่ 19 เปนเพียงเรื่องของกระบวนการ (Process) และศิลปะการเจรจา รวมทั้งการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปดวย 

จากการคนควาพบวา การทูต (Diplomacy) มีพัฒนาการมาอยางยาวนานและมีการ
ปรับตัวใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมทางการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศในแตละยุคสมัย  
ในยุคศตวรรษที่ 20 ผูเลนสําคัญในการเมืองระหวางประเทศ คือ รัฐชาติ (Nations) การทูตเนน
ความสําคัญของศิลปะการเจรจา (Arts of Negotiation) ซึ่งกระทําโดยผูเลนคือรัฐชาติและผูแทน 
เทากับกระบวนการเจรจา (Process of Negotiation) ดังจะเห็นไดจากนิยามของ Diplomacy ของ
นักวิชาการและนักการทูตหลายคน 

Sir Harold Nicolson นักการทูตอังกฤษใหคํานิยามของ “การทูต” ในหนังสือ Diplomacy  
ซึ่งตีพิมพเมื่อป ค.ศ. 1939 วา การทูตคือศิลปะของการดําเนินนโยบายตางประเทศโดยการเจรจา  
การทูต คือ การบริหารความสัมพันธระหวางประเทศผานการเจรจา ซึ่งเปนเครื่องมือของผูแทนของรฐัชาติ
เพื่อใชปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งเปนศิลปะของนักการทูต (Harold Nicolson, 
1939) 

Adam Watson ใหคํานิยามของ “การทูต” ในหนังสือ Diplomacy : The Dialogue 
between State ซึ่งตีพิมพเมื่อ ค.ศ. 1982 วา การทูต คือ การสนทนาระหวางรัฐ โดยมีความสมดุล
ระหวางตัวแสดง (actor) รัฐ (state) และกระบวนการ (Process) 

R.P. Barston ใหคํานิยามของ “การทูต” ในหนังสือ Modern Diplomacy วา การทูตเปน
การนําเสนอ การกําหนด และการดําเนินนโยบายตางประเทศผานตัวแทนโดยชอบธรรมของรัฐ ดวย
วิธีการตางๆ ที่เปนไปอยางสันติ เชน การเจรจาแลกเปลี่ยนความเห็น การล็อบบี้ การเย่ียมเยือน ฯลฯ 

อยางไรก็ดี ในยุคตนศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคหลังสมัยใหม (post modern) กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของโลกขยายตัวอยางรวดเร็วผานกระบวนการโลกาภิวัตน (globalization) มีการ
เคลื่อนยายของสินคา บริการ ทุน แรงงาน องคความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ทําใหผูเลน คือ รัฐชาติและผูแทนสามารถดําเนินการทางการทูตในกระบวนการที่หลากหลายและ
ซับซอนมากย่ิงข้ึนกวาการทูตในศตวรรษที่ 20 อีกทั้งผูเลนที่ทําหนาที่เจรจา ก็มีมากกวาเพียงแครัฐ
และผูแทนของรัฐเทาน้ัน เชน ผูแทนของบริษัทขามชาติเขาเจรจากับรัฐบาลของประเทศที่จะเขาไป
ลงทุน องคการระหวางประเทศและองคการที่มิใชของรัฐ เริ่มมีบทบาทที่สําคัญในการเจรจาใน
ประเด็นโลก (Global issues) ที่ครอบคลุมกวางกวาการเจรจาสองฝายจะทําได เชน วิกฤตการณ
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การเงินและเศรษฐกิจโลก การกอการราย โรคระบาด ภัยพิบัติ วิกฤตดานพลังงาน วิกฤตการอาหาร 
สิ่งแวดลอม เปนตน สภาพแวดลอมและบริบททางการเมืองระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปน้ี ทําให
ขอบเขตการทูตขยายตัวมากข้ึน รัฐจําเปนตองบริหารจัดการความสัมพันธระหวางประเทศกับผูเลนอื่น 
ที่ไมใชเพียงแครัฐ บทบาททางการทูตจึงไมไดอยูที่ผูเลนคือรัฐหรือผูแทนเพียงอยางเดียว ดังน้ัน คําวา 
“การทูต” ในปจจุบันจึงมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปและกวางข้ึนกวาที่เคยจํากัดอยูแคกระบวนการ
และศิลปะการเจรจาซึ่งกระทําโดยผูเลนที่เปนรัฐหรือผูแทน โดยปจจุบัน “การทูต” ไดถูกนํามาใชใน
หลากหลายบริบทและเปนที่ยอมรับโดยสากล เชน การทูตเพื่อประชาชน การทูตสาธารณะ การทูต
วัฒนธรรม การทูตประชารัฐ เปนตน  

การทูตประชารัฐ (Inclusive Diplomacy) เปนนโยบายที่กระทรวงการตางประเทศมุงใช
กลไกประชารัฐสรางความมีสวนรวมในทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาการตางประเทศของไทย เน่ืองจากใน
บริบทการตางประเทศในปจจุบัน การพัฒนาประเทศไทยและการรักษาผลประโยชนแหงชาติไม
สามารถดําเนินไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพหากปราศจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เฉกเชนเดียวกบั
การใหบริการประชาชนของกระทรวงการตางประเทศ ที่เนนสงเสริมความมีสวนรวมของภาคสวน
ตางๆ ทั้งหนวยงานของรัฐบาล ประชาชน/สังคม เอกชน และสื่อมวลชน เพื่อสรางประโยชนสูงสุด
ใหกับประชาชน พรอมทั้งใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการผลักดันประเทศไทยใหเจริญเติบโตอยาง
ย่ังยืน 

เปาหมายของนโยบายการทูตประชารัฐ คือ การพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการจางงาน สรางรายได ลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคประชาชน/สังคม 

กลไกขับเคลื่อนนโยบายการทูตประชารัฐ คือ กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ และสํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัดของกระทรวงการตางประเทศ โดยเนน
การสรางเครือขายและความรวมมือที่มากข้ึนระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม 
และสื่อมวลชน 

วิธีดําเนินการนโยบายการทูตประชารัฐ คือ รับฟงขอคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ผานการ
ประชุม สัมมนา รวมมือกันดําเนินการโครงการตางๆ รวมกันใหความรู คําปรึกษาและสรางเครือขาย
พันธมิตรระหวางกัน  

กิจกรรมสําคัญภายใตนโยบายการทูตประชารัฐ คือ บัวแกวสัญจร อาเซียนสัญจร กงสุล
สัญจร งาน Thai Festival และ Thailand Branding การนําคณะนักธุรกิจ เยาวชน และสื่อมวลชน
ในตางประเทศเยือนไทย เปนตน4   

อน่ึง เปนที่นาสังเกตวาแมนโยบายการทูตประชารัฐจะเพิ่งประกาศใชอยางเปนรูปธรรมโดย
กระทรวงการตางประเทศ เมื่อปลายป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แตในทางปฏิบัติ นโยบายการ
ตางประเทศของไทยได คํานึงถึงการมีสวนรวมและผลประโยชนของประชาชนควบคูไปกับ
ผลประโยชนแหงชาติอยูแลวเสมอ ดังที่นายถนัด  คอมันตร อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ
และผูรวมกอต้ังประชาคมอาเซียน ไดเคยกลาวไวต้ังแตป พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) วา 

                                                
4
 กระทรวงการตางประเทศ, “การทูตประชารัฐ,” จดหมายขาวสราญรมย 1, 2 (มีนาคม – เมษายน 2559). 



10 

“นโยบายการตางประเทศน้ัน ไมใชเปนนโยบายของรัฐมนตรีการตางประเทศ หรือไมใชเปน
นโยบายของกระทรวงการตางประเทศ หรือไมใชเปนนโยบายของรัฐบาลเทาน้ัน แตเปนนโยบายของชาติ 
ของประชาชนทั้ง 33 ลานคน และสิ่งใดที่จะชวยใหสมานฉันท ใหมีคอนเซนซัส (consensus) คือมีมติ
รวมกันแลว กระทรวงการตางประเทศก็จะดําเนินการให”5 

 
2.2  การทูตเพ่ือประชาชน มิติดานการทูตวัฒนธรรม 

การทูตเพื่อประชาชน (People Diplomacy)6 คือ นโยบายการตางประเทศที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนคนไทยอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลดานตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการทําใหการตางประเทศเปน
การตางประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง อันเปนการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอีกทางหน่ึง (กรมการกงสุล, 2560) 

การทูตเพื่อประชาชน เปนการทูตเพื่อการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนและสาธารณชนใน
นานาประเทศ ผานขอมูล โครงการชวยเหลือ/ใหการศึกษา/แลกเปลี่ยน เพื่อสรางความเขาใจ เสริม
ภาพลักษณและทัศนคติอันดีตอประเทศไทยกับประชาชนและสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การทูตประชาชนจึงมีความหลากหลาย อาทิ การทูตเพื่อการพัฒนา 
การทูตเศรษฐกิจ การทูตวิทยาศาสตร การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และการทูตประชารัฐ 
(Inclusive diplomacy)  

การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ซึ่งเปนมิติหน่ึงของการทูตเพื่อประชาชน 
หมายถึง กิจกรรมดานวัฒนธรรม ทั้งดานภาษา ความคิด อุดมการณ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการ
ความรู การกีฬาและวิถีชีวิต ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนเครื่องมือสรางความรูสึกที่ดีตอกัน โดยใชแนวปฏิบัติ
ตอเน่ืองในลักษณะซึมลึกเพื่อใหเขาถึงประชาชน7 

การทูตวัฒนธรรมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือที่สําคัญของรัฐบาล เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่
ถูกตองและความรูสึกที่ดีซึ่งกันและกันระหวางคนไทยกับชาวตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมบทบาทของ
ภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากสงเสริมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักและช่ืนชอบแกชาว
ตางประเทศแลว กระทรวงการตางประเทศยังไดใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อสรางความเขาใจอันดีใน
ระดับประชาชนดวยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษาและฝกอบรมในประเทศไทยแกนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลกรของตางประเทศ การสนับสนุนอาจารยผูสอนและสื่อการเรียนการสอนใหแก

                                                
5
 นายถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ใหสัมภาษณทางโทรทัศน (ชอง 4) เน่ืองใน

โอกาสคลายวันสถาปนากระทรวงการตางประเทศ, 14 เมษายน 2512 
6
 คําวาการทูตเพื่อประชาชน (People diplomacy) บางครั้งถูกใชแทนดวยคําวาการทูตสาธารณะ (Public 

diplomacy) ซ่ึงทั้งสองคํามีความหมายเชนเดียวกัน คือ การทูตเพื่อประชาชนและสาธารณชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
7
 กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพทและคํายอทางการทูตและการตางประเทศ (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 

วโรปการ, 2552). 
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โครงการสอนภาษาไทยในประเทศตางๆ รวมทั้งการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิดความ
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาของไทยกับตางประเทศ เพื่อหลอหลอมใหบุคคลที่
จะตองเติบโตเปนอนาคตและกําลังสําคัญของตางประเทศมีความใกลชิด ผูกพัน เขาใจวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของคนไทยอยางถูกตอง และมีทัศนคติที่ดีตอคนไทยและประเทศไทยติดตัวไปในระยะยาว 
และขยายผลการสงเสริมใหการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมของรัฐบาลไปสูระดับประชาชนได
อยางย่ังยืนแทจริง 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศ (International Migration) 

Stephen Castles and Mark J. Miller อธิบายเรื่องกระบวนการยายถ่ินฐานและการ
กอต้ังกลุมชาติพันธุ (ethnic minorities) ในหนังสือ The Age of Migration : International 
Population Movements in the Modern World (2nd edition, 1998) วา กระบวนการอพยพ
ยายถ่ินฐานเพื่อต้ังหลักแหลงในถ่ินใหมเปนกระบวนการที่ยาวนานและตอเน่ืองซับซอน สงผลกระทบ
จากชนรุนหน่ึงสูชนอีกรุนหน่ึง พฤติกรรมการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศเปนการกระทาํทีเ่ปนกลุม 
(collective action) อันเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจสังคม และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และโครงสรางประชากร ทั้งในประเทศตนทางและประเทศปลายทาง (ประเทศผูรับ) อีกทั้งสงผลตอ
การกําหนดนโยบายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งสรางความเช่ือมโยงที่เขมแข็งข้ึนระหวางประเทศตนทาง
และประเทศปลายทาง ทั้งดานความสัมพันธทางสังคม นโยบายสาธารณะ เอกลักษณของประเทศ 
และความสัมพันธระหวางประเทศ 

แนวคิดและกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศที่สําคัญ มี 4 
ประการ ดังน้ี 

1) การอพยพยายถ่ินฐานและการต้ังหลักแหลงในถ่ินใหมจะสรางความเช่ือมโยงที่ใกลชิด 
มากข้ึนระหวางประเทศตนทางและประเทศปลายทางที่ผูอพยพไปต้ังหลักแหลง ทั้งในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การอพยพยายถ่ินฐานเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของการพัฒนาในโลกยุค
ปจจุบัน และมีแนวโนมจะเกิดมากข้ึนภายใตแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตนที่ทวีข้ึนเรื่อยๆ ในบริบท
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

2) กระบวนการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศเปนพลวัตที่เกิดข้ึนภายในประเทศบน
พื้นฐานของเครือขายทางสังคม โดยผูอพยพยายถ่ินระหวางประเทศจะอพยพออกจากประเทศเดิม
เพื่อไปต้ังถ่ินฐานในประเทศใหมและกอต้ังชุมชนหรือกลุมชาติพันธุของตนข้ึน โดยสรางเครือขายทาง
สังคม อันจะกอใหเกิดความหลากหลายดานชาติพันธุและความหลากหลายดานวัฒนธรรมในสังคม
ของประเทศที่ไปต้ังถ่ินฐานใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได การกอต้ังชุมชนและกลุมชาติพันธุใหมน้ีกอใหเกิด
ผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศปลายทาง โดยเฉพาะเรื่องการจางแรงงานตางประเทศและ
นโยบายเกี่ยวกับผูอพยพ  

3) ลักษณะของชุมชนหรือกลุมชาติพันธุที่เกิดข้ึนใหมอาจเปนการนิยามตนเอง (Self–
definition) หรือการนิยามโดยสิ่งอื่น (Other–definition) ก็ได การนิยามตนเอง หมายถึง ชุมชนหรือ
กลุมชาติพันธุใหมเปนผูกําหนดวาตองการสรางเอกลักษณของชาติตนและวัฒนธรรมของตนเพื่อเปน
สวนหน่ึงของพหุสังคมในประเทศที่ยายถ่ินฐาน หรืออาจประสงคจะแยกตัวจากสังคมและเลือกปฏิบัติ
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ในชุมชนหรือกลุมชาติพันธุของตนเปนพิเศษแตกตางจากสังคมทองถ่ิน การนิยามโดยสิ่งอื่น หมายถึง 
ถูกใหคํานิยามหรือกําหนดโดยกลุมชาติพันธุทองถ่ินและกลุมชาติพันธุอื่นวา กลุมผูอพยพยายถ่ินฐาน
จะไดรับการยอมรับและสามารถเปนสวนหน่ึงของพหุสังคมได หรือจะเปนเพียงแคลัทธิชนชาติ 
(racism) และชนกลุมนอยที่แปลกแยกจากพหุสังคม ลักษณะของชุมชนหรือกลุมชาติพันธุน้ีจะสงผล
อยางย่ิงตอสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมผูอพยพยายถ่ินระหวางประเทศ รวมทั้ง
นโยบายของประเทศปลายทางที่มีตอกลุมชาติพันธุของผูอพยพยายถ่ินระหวางประเทศดวย 

4)  กลุมผูอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศรุนใหม (new immigrants) หลังป ค.ศ. 
1945 กอใหเกิดความหลากหลายดานชาติพันธุและวัฒนธรรม (ethnic and cultural diversity) 
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ กลายเปนพลเมืองที่มีสิทธ์ิออกเสียง
เลือกต้ัง อันจะสงผลตอการกําหนดนโยบายและโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปลายทางตอไป ทั้งน้ี กลุมผูอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศหากเปนชุมชนกลุมใหญและมีความ
เขมแข็ง จะกลายเปนเสียงที่มีพลังตอการกําหนดนโยบายของประเทศที่ไปต้ังถ่ินฐาน ทั้งนโยบาย
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

จากแนวคิดและกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศขางตน แสดง
ใหเห็นวา กลุมผูอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 
และสงผลกระทบตอประเด็นภายในประเทศ (domestic issues) ของประเทศที่ไปต้ังถ่ินฐาน อาทิ 
การลงคะแนนเสียงทางการเมือง การจางแรงงานตางชาติ ความหลากหลายดานชาติพันธุและ
วัฒนธรรม ความเปนพหุสังคม ดังน้ัน กระบวนการกําหนดนโยบายดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ทั้งในและตางประเทศ จําเปนตองคํานึงถึงกลุมชาติพันธุเหลาน้ี โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุที่มีขนาดใหญ 
และมีพลังความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติพันธุ หากการกําหนด
นโยบายไมคํานึงถึงผูอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศที่เปนกลุมชาติพันธุที่มีความเขมแข็ง และเปน
แรงงานสําคัญในการจางงานแลว นโยบายน้ันๆ อาจไมเปนที่ยอมรับและไมประสบผลสําเร็จในการ
นําไปปฏิบัติ และอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศ และความสัมพันธพหุภาคี
ในประเด็นโลก เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน 
 
2.4  สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 

จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหเห็นวา การทูตประชารัฐ
เปนผลจากพัฒนาการของการทูตที่มีการปรับเปลี่ยนมาอยางตอเน่ืองใหเขากับบริบทการเปลีย่นแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ป และเปนกลไกสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศและรักษา
ผลประโยชนของประเทศไทยและประชาชนไทย 

การทูตเพื่อประชาชน โดยเฉพาะในมิติการทูตวัฒนธรรม เปนกลไกที่สําคัญของภาครัฐใน
การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาผลประโยชนของ
ชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว โดยภาคประชาชนหรือชุมชนไทย
และภาคเอกชนไทยในนครชิคาโกมีจุดแข็งและมีศักยภาพสูงในดานน้ี และสามารถมีสวนรวมสําคัญใน
การดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนดังกลาว 
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ชุมชนไทยที่มีความเขมแข็งและมีพลัง และมีโอกาสไดแสดงศักยภาพในดานวัฒนธรรม  
จะชวยสงเสริมการทองเที่ยวไทยและวิถีไทย อันเปนการรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและ
ผลประโยชนของไทยดานการทองเที่ยววิถีไทยเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งมีผลตอการกําหนดนโยบายของ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายระดับทองถ่ินและระดับชาติที่เปนมิตรตอไทยและชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทยและวัฒนธรรมไทย 

กลาวโดยสรุป กรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมขางตน ถูกเลือกข้ึนใชเปน
พื้นฐานการศึกษาในรายงานสวนบุคคลน้ีเพื่อตอบคําถามการศึกษาวา (1) ภาครัฐควรมีแนวทางและ
บทบาทการใชการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรมอยางไร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความ
ย่ังยืนแกชุมชนไทยในนครชิคาโก และ (2) ชุมชนไทยมีจุดแข็งชวยผลักดันการทูตประชารัฐและ 
การทูตวัฒนธรรมอยางไร และจะรักษาจุดแข็งเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย 
โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยวไดอยางไร 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา : ลกัษณะของชุมชนไทย การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย 
โดยใชการทตูประชารัฐและการทูตวัฒนธรรม 

 
 

ในบทที่ 1 ผูเขียนไดนําเสนอภูมิหลังและปญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนไทยในนครชิคาโกสหรัฐฯ  
ซึ่งเดิมเคยเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งโดยเฉพาะอยางย่ิงในดานวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพสูงในการ
ตอบสนองตอนโยบายตางประเทศในการใชการทูตวัฒนธรรมในลักษณะของ Soft power เพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณไทยและการทองเที่ยวไทย ธํารงไวซึ่งวิถีไทยและเอกลักษณไทย รวมทั้งสราง
ช่ือเสียงใหแกประเทศไทย อยางไรก็ดี ปจจุบันชุมชนไทยเริ่มหดตัวและออนแอลงเน่ืองจากคนไทยรุนแรก
ในนครชิคาโกซึ่งเปนแกนนําที่สําคัญเริ่มมีอายุยางเขาวัยชรา (70 ปข้ึนไป) เริ่มลดบทบาทของตนใน
ชุมชนไทยลงเน่ืองจากปญหาสุขภาพ และขาดการสืบทอดภาระหนาที่ผูนําชุมชนไทยโดยชุมชนไทยรุนสอง
และสาม ซึ่งสวนใหญเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ มีความรูสึกวาตนเปนคนอเมริกันมากกวาคนไทย มัก
ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว ไมสนใจเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนไทยรุนแรกจัดข้ึน ทําใหเกิด
ปญหาขาดเอกลักษณความเปนชุมชนไทย และอาจขาดความย่ังยืนที่จะคงอยูอยางเขมแข็งตอไป  

ในบทที่ 2 ผูเขียนไดเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่จะใชเปน
พื้นฐานการวิเคราะหและศึกษาวา ภาครัฐควรมีแนวทางในการใชการทูตประชารัฐและการทูต
วัฒนธรรมอยางไร เพื่อเสริมจุดแข็งของชุมชนไทยในนครชิคาโก ใหกลับมามีความเขมแข็งและย่ังยืน 
นอกจากน้ี ชุมชนไทยจะเปนกลไกของภาครัฐในการดําเนินการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรม 
เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ได
อยางไร 

บทที่ 3 ผูเ ขียนจะนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหลักษณะของชุมชนไทย วามีจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคอยางไรในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย โดยใชการทูต
ประชารัฐและการทูตวัฒนธรรม และบทที่ 4 จะเปนสรุปผลการศึกษาและขอเสนอเสนอแนะ ทั้งใน
เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ  

 
3.1 ลักษณะของชุมชนไทย และจุดแข็งของชุมชนไทยในนครชิคาโก 

ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเมืองรอบๆ มีประมาณ 15,000 คน (ชุมชนไทยใน 14 มลรัฐ
เขตกงสุลมีประมาณ 50,000 คน) และมีวัดไทย 5 วัด และ 1 โบสถคริสต ซึ่งบริหารโดยชุมชนไทย
กลุมนับถือศาสนาคริสต จํานวนคนไทยเหลาน้ีมีมากกวาที่ปรากฏอยูตามขอมูลสํามะโนประชากรของ
สหรัฐฯ (US census data) ที่สํารวจเมื่อ ค.ศ. 2010 และการลงทะเบียนคนไทย เน่ืองจากมีคนไทย
เช้ือสายไทยบางกลุมที่ไมแจงรายงานตนดวยเหตุผลไมตองการแสดงตัวตอทางการสหรัฐฯ ยายถ่ินฐาน 
หรือมีหลักแหลงถ่ินพํานักที่ไมแนนอน  



15 

 

ชุมชนไทยในนครชิคาโกมีการจัดต้ังเปนสมาคม/ชมรมกวา 20 สมาคม/ชมรม โดยเนนความ
เช่ือมโยงดานอาชีพ/กิจกรรม/ความสนใจ และสถาบันการศึกษา สมาคมใหญ คือ (1) สมาคมไทย–
อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส โดยมีสมาชิกเปนอดีตประธาน/นายกของสมาคม/ชมรมอื่นๆ โดยเฉพาะ
แพทยและพยาบาล มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน เชน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป (2) สมาคม
พยาบาลไทยแหงรัฐอิลลินอยส ซึ่งจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
(3) สมาคมกอลฟ ซึ่งมีสมาชิกจํานวนมากจากเกือบทุกสมาคม/ชมรมในนครชิคาโกมีกิจกรรมหลัก คือ 
การเลนกอลฟและจัดแขงขันกอลฟการกุศลเพื่อระดมทุนชวยเหลือในกิจกรรม สาธารณกุศลในโอกาส
ตางๆ และ (4) สมาคม Thai–American Friendship Association (TIFA) ซึ่งมีสมาชิกเปนบุคคล
ระดับนําของสมาคม/ชมรมตางๆ มีกิจกรรมหลัก คือ จัดแขงขันกีฬาหรือดนตรีเพื่อระดมทุนชวยเหลือ
คนไทยเช้ือสายไทยในชุมชนไทยผูดอยโอกาสหรือตกทุกขไดยาก หรือบริจาคเงินสมทบทุนในกิจกรรม
สาธารณกุศลตางๆ  

ในดานการเมือง ชุมชนไทยมีความหลากหลายตามความเช่ือและอุดมการณสวนบุคคล  
สวนใหญสนใจติดตามการเมืองไทยและการเมืองสหรัฐฯ ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับมลรัฐ  
แตในทางปฏิบัติมักไมคอยเขารวมทางการเมืองผานการแสดงสิทธิเสียงมากเทาใดนัก อยางไรก็ดี  
ในสวนของการเมืองไทยซึ่งชุมชนไทยแบงออกเปนสองฝายชัดเจน มีการแสดงออกโดยการชุมนุม
สนับสนุนและประทวงตอตานรัฐบาลอยูบางตามสถานการณ แตไมเคยมีการเผชิญหนากันโดยตรง  
ไมเคยแสดงทาทีขัดแยงในสถานที่สาธารณะ และสามารถรวมงานในกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาหาร 
และศาสนาได รวมทั้งรวมทํางานสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 
ไดอยางพรอมเพรียงและใหความรวมมือดวยอยางดีย่ิงเสมอ 

ชุมชนไทยรุนแรกที่อพยพเขามาต้ังถ่ินฐานพํานักในนครชิคาโกต้ังแตป ค.ศ. 1970–1980 ที่
ไดสิทธิเปนพลเมืองอเมริกัน (American Citizen) มักสนใจการเมือง มีปฏิสัมพันธติดตอพูดคุยกับ
นักการเมืองทองถ่ิน และมีสวนรวมในการเมืองของสหรัฐฯ อยางสม่ําเสมอ เชน จัดงานเพื่อระดม
เงินทุนสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกต้ัง รวมในทีมรณรงคหาเสียง ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากความรูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดรับสิทธ์ิเปนพลเมืองอเมริกัน ในขณะที่คนไทยเช้ือสายไทย (Thai Citizen) ที่เลือกที่จะรับ 
Permanent resident (บัตรประจําตัวที่รัฐบาลอเมริกันออกใหสําหรับพํานักอยูในสหรัฐฯ และ
ทํางานไดอยางถูกกฎหมายแตไมถึงกับเปนพลเมืองอเมริกัน) จะไมมีสิทธิเลือกต้ัง จึงแทบไมมีความ
สนใจเขารวมในการเมืองสหรัฐฯ แตคนไทยทั้งที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองอเมริกันตางมีความ
ภาคภูมิใจในเรื่องวัฒนธรรมไทยและอาหารไทย และตระหนักดีวาเปนเอกลักษณของไทยที่ชาว
อเมริกันช่ืนชอบ 

จุดแข็งของชุมชนไทยรุนแรกในนครชิคาโก คือ การรวมกลุมกันเปนชมรม/สมาคมโดยมี
ความเช่ือมโยงกันผานสายงานอาชีพ มีความสนใจรวมกัน และมีประสบการณรวมในการอพยพเขามา
ต้ังหลักแหลงที่สหรัฐฯ ในเวลาใกลเคียงกัน นอกจากน้ี การมีสวนรวมในการเมืองทองถ่ินของชุมชนไทย 
รุนแรก กอปรกับความภูมิใจในเอกลักษณไทยโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทําใหชุมชนไทย
รุนแรกมีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมวัฒนธรรมและการทองเที่ยวอยูเสมอ 
โดยรวมตัวกันอยางเขมแข็งในการสรางวัดไทย โบสถคริสตของคนไทย และกอต้ังศูนยศิลปวัฒนธรรมไทย
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แหงนครชิคาโก สถาบันนาฏศิลปและดนตรีไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเพื่อสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย อีกทั้งไดรับการสนับสนุนจากนักการเมืองและคนทองถ่ินในการจัดกิจกรรม
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและการทองเที่ยว เชน ใหความอนุเคราะหเรื่องสถานที่จัดงาน  
การเขารวมงาน ชวยระดมเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทองถ่ิน จนการจัดงานเผยแพรวัฒนธรรมไทย
ประสบความสําเร็จและไดรับการช่ืนชมจากคนทองถ่ินใน ซึ่งชุมชนไทยรุนแรกเห็นวาเปนความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจของชุมชนไทยที่มีรวมกัน 

อยางไรก็ดี ในระยะหลังต้ังแตป ค.ศ. 2010 เปนตนมา ชุมชนไทยรุนแรกเริ่มเกษียณอายุ
และลดบทบาทของตนเองในชุมชนไทยลงเน่ืองจากปญหาสุขภาพ ในขณะที่ชุมชนไทยรุนสองซึ่งเปน
คนอเมริกันเช้ือสายไทย (Thai–Americans) ยังไมมีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน และยังขาดพลัง
ในการทํากิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกับคนทองถ่ิน เน่ืองจากรูสึกวาตนเองเปนคน
อเมริกันมากกวาเปนคนไทย อีกทั้งงบประมาณของภาครัฐในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนไทย 
โดยเฉพาะการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม การสอนภาษาไทย นาฏศิลปและดนตรีไทย ไทยศึกษา (Thai 
Studies) ไดลดลงอยางตอเน่ือง อันทําใหภาครัฐ คือ สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโกและหนวยงาน
ทีมประเทศไทย ไมสามารถผลักดันและใหการสนับสนุนกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยที่
จะชวยสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยแกสมาคม/ชมรมคนไทยไดอยางเต็มที่ ทําใหชุมชนไทยขาด
โอกาสในการแสดงศักยภาพดานวัฒนธรรมและวิถีไทย ขาดกิจกรรมดานวัฒนธรรมที่ชวยเผยแพร
ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวไทยอยางตอเน่ือง รวมทั้งขาดความตระหนักรูในบทบาท
สนับสนุนของภาครัฐและแนวทางการดําเนินกิจกรรมที่จะสงเสริมประเทศไทย โดยเฉพาะดาน
วัฒนธรรมและสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ชุมชนไทยในนครชิคาโกจึงเริ่มหดตัว 
ขาดความเขมแข็ง และลดบทบาทในการแสดงพลังของชุมชนในการนําเสนอจุดแข็งของประเทศไทย
ในดานน้ีลง 

ปญหาของชุมชนไทยรุนสองและสาม ซึ่งสวนใหญเปนคนอเมริกันเช้ือสายไทย (Thai–
Americans) ที่เกิดบนแผนดินสหรัฐฯ น้ัน นายทรงพล  สุขจันทร (ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
ยุโรป) อดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ซึ่งดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 4 ป (ค.ศ. 2012–2016) ไดให
ความเห็นวา  

“ชุมชนไทย โดยเฉพาะชุมชนไทยรุนสอง แมจะมีศักยภาพและมีความสามารถในเรื่องการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถใชภาษาไทยไดดี แตยังไมมีความรูสึกต่ืนตัวและ/หรือมีสวนรวม
ในการเมือง ดวยมีทัศนคติ passive กอปรกับการทํากิจกรรมของสมาคม/ชมรมตางๆ โดยชุมชนไทย
รุนแรกในระยะหลังมักมีลักษณะ inward looking เฉพาะในชุมชนไทย ไมเนนการสรางปฏิสัมพันธ
กับภาครัฐและเอกชนทองถ่ิน นอกจากน้ี ชุมชนไทยรุนสอง ยังไมสามารถรวมพลังกันอยางเหนียวแนน 
จึงยังไมมีบทบาทในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม ทําใหไมมีพลังเพียงพอในการเรียกรองการเขามามี
สวนรวมในการทํางาน และการบริหารสมาคม/ชมรมของชุมชนไทยรุนแรก ในขณะที่ชุมชนไทยรุนแรก 
ก็ยังไมตระหนักในความสําคัญของการสืบทอดบทบาทไปยังชุมชนไทยรุนสอง เพื่อใหเปนแกนนํา
ชุมชนไทยตอไปในอนาคต 

เหตุผลที่การรวมตัวของชุมชนไทยรุนสองยังจํากัด มีบทบาทไมชัดเจน เพราะอาจตอง
ทํางานสรางครอบครัว คนที่เปนแกนนําและ active จะเปนคนที่คุนเคยกับวัดและชุมชนไทยมาต้ังแต
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เด็กเทาน้ัน ในขณะที่ชุมชนไทยรุนแรก–พอ–แม ยังมีทัศนคติไมวางมือ/ไมเปดโอกาสใหรุนสองไดเขา
มาทํางานในสมาคม/ชมรมเทาที่ควร ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ สามารถมีบทบาทเปนผูเช่ือมโยงและ
ประสานงานระหวางชุมชนไทยรุนแรกและรุนสองใหเขามาทํางานรวมกันไดมากข้ึน และเสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชุมชนไทย”8  

ชุมชนไทยรุนสองและสามถือวาเปนชุมชนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมไทยและ
ภาษาไทย เพราะสวนใหญเปนบุตรธิดาของชุมชนไทยรุนแรกที่เรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจาก
วัดไทยและศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก รวมทั้งจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ไทยศึกษา (Thai Studies Program) ชุมชนไทยรุนสองมีสถานภาพทางสังคมและการเงินดี  
มักประกอบอาชีพแพทย นักกฎหมาย ทนายความ สถาปนิก วิศวกร บุคลากรคอมพิวเตอร นักวิจัย 
อาจารย และธุรกิจสวนตัว สิ่งที่ยังขาด คือ กลไกประสานการรวมตัวกัน และโอกาสในการแสดงพลัง
และศักยภาพในกิจกรรมของชุมชนไทย รวมทั้งขาดการตระหนักถึงประโยชนและลูทางในการเขามามี
สวนรวมในการเมืองทองถ่ิน ซึ่งสิ่งที่ขาดน้ีภาครัฐสามารถเขามาเปนผูเลนสําคัญที่จะใชนโยบายการทตู
ประชารัฐและนโยบายการทูตวัฒนธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทย โดยดึงภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนเขามารวมมือกับภาครัฐ เปนผูใหแนวทาง/แนวนโยบาย และเปน 
ผูประสานการรวมตัวกันของชุมชนไทยรุนสอง ดวยการรับฟงขอคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ผานการ
ประชุม สัมมนา รวมมือกันดําเนินการโครงการตางๆ รวมกันใหความรู คําปรึกษาและสรางเครือขาย
พันธมิตรระหวางกัน 

ประธาน และอดีตประธานสมาคมไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (Thai Americans for the 
Future หรือ TAFF) ซึ่งเปนสมาคมของคนอเมริกันเช้ือสายไทย อายุระหวาง 25–40 ป ในนครชิคาโก 
รวมกันใหความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของชุมชนไทยรุนสองและรุนสามในนครชิคาโกวา  

“เห็นวา ชุมชนไทยรุนที่สองและสามมีศักยภาพในดานวัฒนธรรมไทยสูง โดยเฉพาะ
นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย และภาษาไทย แมจะเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ แตก็เปนนักเรียนรุนแรกๆ 
ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของวัดธัมมาราม นครชิคาโก และไดศึกษาภาษาไทย วัฒนธรรม
ประเพณีไทย รําไทย ดนตรีไทย เขาใจในวิถีไทยและมารยาทไทยในระดับที่ดี อีกทั้งมีโอกาสไดติดตาม
บิดาและมารดา (ชุมชนไทยรุนแรก) ไปวัดไทยและสถานกงสุลใหญฯ เพื่อทํากิจกรรมและแสดงดาน
วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยดังกลาวอยูเสมอ เชน ในงาน Thai Festival ที่จัดข้ึนทุกป และการ
สาธิตพิธีแตงงานแบบไทย ขบวนแหขันหมาก การนุงผาไทย และแฟช่ันโชวชุดไทยพระราชทานและ
ชุดสตรีไทยพระราชทานทั้ง 8 แบบใหคณะกงสุลตางชาติในนครชิคาโกชมที่สถานกงสุลใหญฯ และใน
งาน Gala Night เมื่อป ค.ศ. 2016 เปนตน รวมทั้งในกิจกรรมของชุมชนไทยที่วัดไทย เวทีสาธารณะ
ของทองถ่ิน สถาบันการศึกษาทองถ่ิน อีกมากมาย  

สมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (TAFF) ยังมีความสัมพันธทีใ่กลชิดกับบุคลากรของ
กรมศิลปากร กรมสงเสริมวัฒนธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมอีกดวย ซึ่งสืบตอมาจาก

                                                
8
 ทรงพล  สุขจันทร, “Post Report สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก,” โทรเลขสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ที่ 

CHI 101/2559, 7 มีนาคม 2559. 
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ความสัมพันธรุนพอและแม และขณะน้ีชุมชนไทยรุนสาม ซึ่งคือลูกของชุมชนไทยรุนสอง ก็กําลังศึกษา
วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยเพื่อ สืบทอดจุดแข็งดานวัฒนธรรมไทยตอไป  

TAFF ไดรวมมือกับสถานกงสุลใหญฯ ดําเนิน “โครงการเยาวชนไทยจากนครชิคาโกและ
เขตมิดเวสตของสหรัฐฯ เยือนถ่ิน” มาสองครั้งแลว และพรอมจะดําเนินโครงการดังกลาวตอไปทุกป 
หากไดรับคําแนะนําดานนโยบาย กําหนดการ และเงินทุนสนับสนุนสวนหน่ึงจากสถานกงสุลใหญฯ 
หรือองคกรที่เกี่ยวของ 

การดําเนินโครงการเยาวชนเช้ือสายไทยจากนครชิคาโกและเขตมิดเวสตเยือนถ่ินทั้งสองครัง้ 
(ชวงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2017) คณะเยาวชนไดเขาเย่ียมคารวะอธิบดีกรมศิลปากร 
และคณาจารยจากกรมศิลปากรและคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย9 และภายหลังจบ
โครงการฯ คณะเยาวชนรวมทั้งผูปกครองไดหัดเรียนนาฏศิลป เชน รําไทย โขน รําพื้นบาน ดนตรีไทย 
ตออีกเปนเวลา 1 สัปดาหโดยคณาจารยของกรมศิลปากรและคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนผูสอน และบริษัทการบินไทยอนุเคราะหใหใชสถานที่ทําการเรียนการสอน ซึ่งทําให
เยาวชนไทยอเมริกันรุนสองและสามภาคภูมิใจในการมีเช้ือสายไทยและเพิ่มความสามารถ ดานการ
แสดงทางวัฒนธรรมมากย่ิงข้ึน  

สมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (TAFF) ยินดีสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ และสถาน
กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก โดยพรอมจะใหความรวมมือในการแสดงดานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งการโชวเสื้อผาและศิลปหัตถกรรมไทยใหชาวอเมริกันและชาวตางชาติอื่นๆ เห็นถึงศักยภาพ
และความสามารถของคนไทย ไมวาจะเปนในงานเทศกาลไทย (Thai Festival) หรืองานเทศกาล
วัฒนธรรมประเพณีไทยตางๆ เชน งานวันสงกรานต งานวันชาติไทย งานเทศกาลอาหารไทย 
ตลอดจนงานเทศกาลวัฒนธรรมระหวางประเทศซึ่งเปนงานทองถ่ินของนครชิคาโกและเขตใกลเคียง 
มักเปนงาน outdoor จัดข้ึนในฤดูรอน รวมทั้งกิจกรรมของสถาบันการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักศึกษา
ตางชาติและชุมชนเช้ือชาติตางๆ ในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง ไดแสดงวัฒนธรรมของตน  

TAFF มีการประชุมประจําปของคนไทยรุนสองทั่วสหรัฐฯ คือ การประชุมสามัคคีซัมมิต 
(Samakkee Summit) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถาน
กงสุลใหญทั้ง 3 แหงในสหรัฐฯ การประชุมสามัคคีซัมมิตจัดข้ึนเปนประจําทุกปโดยมีเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตันเปนประธาน การประชุมสามัคคีซัมมิต ครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 2016 จัดข้ึนที่สถานกงสุลใหญ 
ณ นครชิคาโก มีวาระเรื่องการสรางความเขมแข็งของชุมชนไทยและการสืบทอดงานของชุมชนไทย
จากรุนหน่ึงสูรุนสอง ในการน้ี คนอเมริกันเช้ือสายไทยรุนสองตระหนักดีถึงปญหาความเขมแข็งและ
ความย่ังยืนของชุมชนไทย และพยายามหาทางแกไขปญหาดังกลาวโดยไมกระทบความรูสึกของชุมชนไทย
รุนแรกคือบิดาและมารดา หรือเพื่อนของบิดาและมารดา โดยจะหารือวาระเรื่องน้ีกันตอในการ
ประชุมสามัคคีซัมมิต ครั้งที่ 4 ณ นครลอสแอนเจลิส ในฤดูใบไมรวง ป ค.ศ. 2017 อน่ึง TAFF พรอม

                                                
9
 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความตกลงกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดธัมมาราม นครชิคาโก 

ในการสงนิสิตชั้นปที่ 4 จํานวน 3 คน เดินทางไปอยูประจําที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก ทุกปมาเปนเวลากวา 20 ป
เพื่อสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแกนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของวัดธัมมาราม โดยนิสิตคณะ 
ครุศาสตรทั้ง 3 คน จะพํานักที่วัดธัมมารามตลอดระยะเวลา 1 ปการศึกษา หรือประมาณ 10 เดือน 
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จะรับฟงนโยบายและดําเนินตามแนวทางหรือคําแนะนําของทานเอกอัครราชทูตไทยและทานกงสลุใหญ
ทุกทาน”10 

ประธานศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก (Thai Cultural and Fine Arts 
Institute) ใหความเห็นเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยในนครชิคาโก โดยใชนโยบายการ
ทูตประชารัฐ และการทูตวัฒนธรรม ดังน้ี 

“ศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก กอต้ังมาต้ังแตป ค.ศ. 1975 และไดดําเนิน
กิจกรรมดานสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมไทยอยางเขมแข็งมาโดยตลอด ในชวงแรกเริ่มกอต้ัง
ประธานศูนยฯ เปนกลุมนายแพทยผูมีใจรักดานวัฒนธรรมไทย นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย ผลัดกันเปน
ประธาน อุทิศตนทั้งกําลังกายกําลังทรัพยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัว
ที่ใกลชิดกับบุคลากรช้ันบรมครูของกรมศิลปากรในชวงน้ัน อาทิ อาจารยปกรณ  พรพิสุทธ์ิ ดร. ศุภชัย  
จันทรสุวรรณ อาจารยวันทนีย  มวงบุญ เปนตน โดยในชวงทศวรรษที่ 70–80 ศูนยฯ ไดนําอาจารย
จากกรมศิลปากรและลูกศิษยไปแสดงที่หอประชุม (Hall) ในนครชิคาโกหลายครั้ง โดยชุมชนไทยใน
นครชิคาโกชวยกันระดมเงินทุนเปนคาเดินทางไปกลับ และอาจารยจากกรมศิลปากรและลูกศิษยก็พักกัน
ตามบานคนไทยเพื่อประหยัดคาใชจาย เปนที่สนุกสนานและคุนเคยสนิทสนมกันดี การแสดงนาฏศิลป
และโขนก็ไดรับความช่ืนชอบจากชาวอเมริกันในนครชิคาโกเปนอยางมาก อีกทั้งศูนยฯ เคยนําเยาวชนไทย
จากนครชิคาโกไปรวมแสดงกับกรมศิลปากรที่โรงละครแหงชาติ ไดรับการช่ืนชมและตอบรับที่ดีย่ิง
จากคนไทย 

อยางไรก็ดี ปจจุบันต้ังแตราวป ค.ศ. 2010 คนไทยรุนแรกที่เคยดําเนินกิจกรรมดังกลาวได
เริ่มเกษียณอายุ และลูกหลานก็ยายไปประกอบอาชีพในมลรัฐอื่นทางฝงตะวันตกหรือฝงตะวันออก 
หรือยังอยูระหวางสรางครอบครัว กอปรกับเงินสนับสนุนจากภาครัฐลดลง ทําใหบทบาทของศูนยฯ ใน
การเปนผูนําดานสงเสริมวัฒนธรรมไทยดูเหมือนจะลดลงบางในชวงน้ี แตศูนยฯ ยังคงทําการสอน
นาฏศิลปและดนตรีไทยแกคนไทยรุนสองและสามอยางตอเน่ือง และพรอมใหความรวมมือกับสถาน
กงสุลใหญ ณ นครชิคาโกเสมอเรื่องการเผยแพรวัฒนธรรมไทยแกชาวอเมริกันและชาวตางชาติ เพราะ
วัฒนธรรมไทยเปนจุดแข็งของประเทศไทยที่ชาวอเมริกันช่ืนชอบและประทับใจ การแสดงทาง
วัฒนธรรม เชน นาฏศิลป โขน และดนตรีไทย ลวนเปนภาษาสากลที่ชนทุกเช้ือชาติสามารถเขาใจและ
จดจําไดยาวนาน แมจะยังไมเคยไปประเทศไทยหรือไมเขาใจภาษาไทยเลยก็ตาม  

ผมและศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโกเห็นดวยอยางย่ิง และพรอมจะสนับสนุน
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และนโยบายประชารัฐของรัฐบาลไทย ในการรวมมือกันทุกภาคสวน
เพื่อนํานโยบายการทูตวัฒนธรรมมาใชสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนแกชุมชนไทย สนับสนุน
ผลประโยชนของคนไทยและสงเสริมการทองเที่ยวไทย นครชิคาโกเปนมหานครที่มีความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติ การแสดงวัฒนธรรมไทยที่งดงาม ดนตรีไทยที่ไพเราะ และวิถีชีวิตแบบไทยที่มีเอกลักษณ 
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 ประธานและอดีตประธานสมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา หรือ TAFF ใหสัมภาษณเม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 
ค.ศ. 2017 ที่กรุงเทพฯ ระหวางนําคณะเยาวชนไทยจากนครชิคาโกและเขตมิดเวสต จํานวน 35 คน เยือนประเทศไทย 
ตาม“โครงการเยาวชนไทยจากนครชิคาโกและเขตมิดเวสตของสหรัฐอเมริกาเยือนถิ่น ครั้งที่ 2” ระหวางวันที่ 1–10 
กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ทั้งน้ี สมาคม TAFF เปนสมาคมเดียวในนครชิคาโกที่เปนตัวแทนของชุมชนไทยรุนสองและ
สาม มีภาพลักษณในหมูชุมชนไทยรุนแรกวาเปนสมาคมของเด็กๆ รุนลูกหลาน 
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จะทําใหชาวอเมริกันและคนอีกหลายเช้ือชาติรูจักประเทศไทยในแงมุมที่ดีและมีทัศนคติที่ดีตอคนไทย 
และประเทศไทย อยากเดินทางไปเที่ยวไทย”11  

นายอรุณ  สัมพันธวิวัฒน ประธานและผูบริหารโครงการศูนยไทยทาวนแหงนครชิคาโก 
(Thai Town Center of Chicago หรือ TTCC)12 และเจาของรานอาหาร อรุณ (Arun’s Thai 
Restaurant) และรานอาหาร Taste of Thai Town ไดใหความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหาร (Culinary culture) ดังน้ี 

“คนไทยที่เขามาต้ังหลักปกฐานในนครชิคาโกน้ันมีจํานวนไมนอย เรามีสมาคมและชมรม
ตางๆ มากมาย แตวิถีชีวิตและการสมาคมติดตอของชุมชนชาวไทยยังอยูในวงจํากัด กิจกรรมตางๆ มัก
เกิดข้ึนภายในหมูคนไทยดวยกัน เราจึงกลายเปนชนกลุมนอยซึ่งชาวอเมริกันทั่วไปไมมีโอกาสไดรูจัก
มักคุน ถึงเวลาแลว...ที่ลูกหลานคนไทยซึ่งถือกําเนิดในประเทศน้ีควรไดรับการปลูกฝงใหตระหนักถึง
รากเหงาของความเปนไทย และควรไดรับการผลักดันใหแสดงบทบาทของความเปนไทยอยางเต็ม
ภาคภูมิเพราะตอไปอนาคตพวกเขาเหลาน้ีตองรับหนาที่เปนตัวแทนคนรุนบุกเบิกในการสมาคมและ
สื่อประโยชนกับชาวตางชาติอยางไมขัดเขิน 

ในปจจุบัน รัฐบาลชิคาโกเองก็มีนโยบายสนับสนุนความแตกตางและความเสมอภาคของชน
กลุมนอยจากชาติตางๆ (Ethnic Diversity) ซึ่งเขามาพํานักอาศัยอยูในเมืองน้ี รัฐบาลชิคาโกตระหนัก
ดีวาประชาชนตางเผาพันธุ ตางวัฒนธรรม ลวนมีคุณคาและเอกลักษณพิเศษเฉพาะตนที่จะเปน
ประโยชนตอประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรวม นโยบายของรัฐบาล(ชิคาโก)ดังกลาวจึงเปนประโยชน
อยางย่ิงสําหรับคนไทยซึ่งเปนชนกลุมนอยกลุมหน่ึง นับวาเปนโอกาสที่ดีของคนไทยที่จะไดแสดง
บทบาทและความสามารถเพื่อตนเองและสังคมไดอยางเต็มที่ เราควรอาศัยวัฒนธรรมอันงดงามของ
เราเปนสื่อสัมพันธในการคบหาสมาคมกับชาวอเมริกัน วัฒนธรรมไทย...ไมวาอาหาร พุทธศาสนา 
การศึกษา ศิลปกรรมประเพณีตางๆ ลวนมีเอกลักษณพิเศษเปนที่ยกยองไมดอยไปกวาชนชาติอื่น เพื่อ
การเจริญเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยซึ่งกําลังพัฒนาตนเองไปอยางรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมจึงเปนกลไกและสื่อสัมพันธอันดีที่สามารถโนมนาวใหชาวตางชาติหันมาสนใจประเทศไทย
มากย่ิงข้ึน  
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 ประธานศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก ใหสัมภาษณโทรศัพทระหวางประเทศผานอินเตอรเน็ต 
12

 โครงการ TTCC เปนความคิดริเริ่มของนายอรุณ สัมพันธวิวัฒน มีเปาหมาย 3 รูปแบบ คือ (1) ดานการคา 
ประกอบดวยรานอาหารไทย “Taste of Thai Town” และสปา “อรุณนที” (2) ดานสังคม คือ ตั้งมูลนิธิไทย–
อเมริกันแหงนครชิคาโก (Thai–American Foundation of Chicago) เพื่อใหความรูและบริการดานตางๆ แก
ชุมชนไทยและชุมชนชาติอ่ืนๆ ในนครชิคาโก เชนดานสุขภาพ โดยรวมมือกับ Thorek Memorial Hospital และ
ดานการศึกษา โดยใหความรูเก่ียวกับวิถีไทยและเอกลักษณไทย (3) ดานวัฒนธรรม คือ ตั้งสถาบันอาหารไทย 
สถาบันสงเสริมศิลปะการแสดงและประเพณีไทย และศาลพระพรหม 

ปจจุบัน TTCC เปดโครงการระยะที่ 1 แลว เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 โดยมีนายทรงพล สุขจันทร
กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก (ในขณะน้ัน) เปนประธานในพิธีเปด มีผูบริหารทองถิ่นของนครชิคาโก ชุมชนทองถิ่นชิคา
โก ชุมชนไทย พรอมดวยส่ือมวลชนทองถิ่นเขารวมงานพิธีเปด TTCC ระยะที่ 1 ประกอบดวยรานอาหารไทย 
“Taste of Thai Town” มูลนิธิไทย–อเมริกันแหงนครชิคาโก และการตั้งศาลพระพรหม 
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ดวยพื้นฐานทางสังคมไทยอันมีพุทธศาสนาเปนเสาหลัก งานประจําปของสมาคมตางๆ และ
พิธีกรรมทางศาสนามีจัดกันอยูเสมอในวัด แตกิจกรรมวัฒนธรรมเหลาน้ันยังอยูในวงแคบ สวนใหญ
เปนงานรื่นเริงโดยมิไดคํานึงถึงประโยชนจากการสรางภาพลักษณหรือขยายผล ยังมีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอีกหลายประเภท เชน ชมรมดนตรีไทย ชมรมวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ยังขาดการสนับสนุนอยาง
จริงจังจากรัฐบาลไทย ชมรมวัฒนธรรมดังกลาวยังตองพึ่งพาตนเอง และดูเหมือนวารัฐบาลไทยไมมี
นโยบายใดๆ ที่จะสนับสนุนเรื่องน้ีทั้งๆ ที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมเหลาน้ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอ
คนไทยในตางแดน เราจะเปนชุมชนที่มีคาไดอยางไรถาหากเราไรบทบาทและขาดภาพลักษณอันเปน
ภาคภูมิใจของอารยะชน? ... เมื่อถึงเวลาที่พวกเราตองการจะสรางชุมชนชาวไทยในตางประเทศให
แข็งแรงข้ึน การขอรองใหรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องที่ไมเหลือบากวาแรงและไมขัดตอนโยบายของรัฐ 
รัฐบาลไทยคงเต็มใจ 

TTCC มีโครงการจะต้ังสถาบันอาหารไทย เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมดานอาหารใหเปนที่รูจัก
มากข้ึน อาหารไทยมีพื้นฐานมาจากอาหารทองถ่ินของทั้งสี่ภาคซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตไทย และ
สําหรับชาวตางชาติที่คุนเคยอาหารไทยอยูกอนแลว จะไดมีบทบาทใหมๆ สามารถเขามารวมกิจกรรม
เรียนรูเรื่องการปรุงอาหารไทย เพื่อผลักดันการใชวัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากประเทศไทยเพิ่มข้ึน และ
สามารถขับเคลื่อนและผลักดันใหอาหารไทยขยายตัวไปสูตลาดโลกไดอยางรวดเร็ว”13 

จากความเห็นของอดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และผูนําชุมชนไทยในนครชิคาโกขางตน 
ทําใหสามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนไทยใน
นครชิคาโก ดังน้ี 
 
จุดแข็ง (Strength) หรือความสามารถและ
สถานการณท่ีดี 
1. ศักยภาพและความสามารถดานศิลปวัฒนธรรม

ไทยของชุมชนไทยและการจัดองคกรที่เขมแข็ง  
- ศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก 
- สถาบันนาฏศิลปและดนตรีไทยของวัดธัมมาราม  
- สภาวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก (กอต้ังโดย

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ไดรับนโยบายและการสนับสนุนดาน
งบประมาณจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม) 

- สมาคมรานอาหารไทย 
- Thai Town Center of Chicago 
-  Thai–American for the Future 
 
 

จุดออน (Weakness) หรือความสามารถและ
สถานการณท่ีเปนขอดอย ตองไดรับการแกไข 
1. การหดตัวของชุมชนไทยจากการเกษียณอายุ

ของชุมชนไทยรุนแรก  
2. ชุมชนไทยรุนสองยังขาดความต่ืนตัวและขาด

การสบืทอดกิจกรรมของชุมชนไทย 
3. ทัศนคติของชุมชนไทยรุนสองที่มลีักษณะ 

passive  
4. กิจกรรมของชุมชนไทยในระยะหลังทีม่ี

ลักษณะ inward looking และไมเนนการ
สรางภาพลักษณหรือการขยายผล 

 

                                                
13

 อรุณ  สัมพันธวิวัฒน, From Vision to Reality (Thai Town Center, มกราคม 2013). 
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โอกาส (Opportunity) หรือหนทางท่ีทําให
ประสบความสําเร็จ 
1. นโยบายการทูตประชารัฐ และนโยบายการทูต

วัฒนธรรม  
2. การบรูณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย 

คือ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและ
กระทรวงพาณิชย 

3.  นโยบายของรัฐบาลทองถ่ินนครชิคาโกที่
สนับสนุนความหลากหลายทางเช้ือชาติและ
วัฒนธรรม 

อุปสรรค (Threat) หรือปจจัยท่ีขัดขวางการ
ทํางาน 
1. ขาดการสนับสนุนดานนโยบายและ

งบประมาณจากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
2. ผลประโยชนของสหรฐัฯ ที่ไดรับจากชุมชน

ไทยและประเทศไทย 

 
การวิเคราะห SWAT Analysis ถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนไทย 

ผูเขียนพบวา 
1) ชุมชนไทยมีศักยภาพสูงและมจีุดแข็งทางดานวัฒนธรรมและอาหาร มีการจัดองคกรที่

เขมแข็งในรูปของสมาคม/ชมรมคนไทยที่มีเครือขายแนนแฟน  
2) การนํานโยบายการทูตประชารัฐและนโยบายการทูตวัฒนธรรมมาดําเนินการ โดยสถาน

กงสุลใหญฯ เปนผูนําทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถ่ิน ภาคประชาชน (ชุมชนไทย) 
รวมทั้งสื่อมวลชนเขารวมในกิจกรรมดานเผยแพรวัฒนธรรมไทยและอาหารไทย รวมทั้งการบูรณาการ
นโยบายจากทุกภาคสวนจะเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย 
สงผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยในนครชิคาโก และประเทศไทย โดยเฉพาะดาน
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

3) การกระตุนและผลักดันชุมชนไทยรุนสองและสามใหมีบทบาทมากข้ึนในการเผยแพร
วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยรวมกับกลุมชุมชนไทยรุนแรก โดยเนนกิจกรรมเพื่อสงเสริมภาพลักษณไทย
และสรางความเช่ือมั่นในประเทศไทย ซึ่งสามารถนําไปขยายผลตอในดานการทองเที่ยว รวมทั้งการ
ผลักดันชุมชนไทยรุนสองใหมีสวนรวมในการเมืองทองถ่ินมากข้ึน จะชวยแกไขจุดออนในเรื่องชุมชนไทย
รุนสองและสามขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมกับชุมชนไทยรุนแรก และขาดบทบาทเชิงรุก ไมมี
กิจกรรมเสริมภาพลักษณ และไมมีสวนรวมทางการเมืองกับคนทองถ่ิน  

4)  การเพิ่มการสนับสนุนดานนโยบาย จากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการทําใหสหรัฐฯ 
และกลุม Friends of Thailand (FoT) ตระหนักถึงผลประโยชนของสหรัฐฯ ที่จะไดรับจากไทย จะ
ชวยลดอุปสรรคในการสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย โดยเฉพาะการแสดงศักยภาพดานวัฒนธรรม 
ซึ่งจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวไทยและผลประโยชนของชุมชนไทยเอง 
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3.2  การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ในการใช
การทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย 

3.2.1  นโยบายการทูตวัฒนธรรม 
ต้ังแต ป ค.ศ. 2010 กระทรวงการตางประเทศ ไดเริ่มดําเนินนโยบายการทูต

วัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระดับประชาชนใหมีความใกลชิดแนนแฟนซึ่งสถานกงสุลใหญ 
ณ นครชิคาโกไดนํานโยบายการทูตวัฒนธรรมมาดําเนินการ โดยรวมมือกับชุมชนไทยในนครชิคาโก 
ซึ่งมีขนาดใหญและมีจุดแข็งเรื่องการเปดรานอาหารไทย และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย  
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีและประชาสัมพันธประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม อาหาร และ
การทองเที่ยว ซึ่งประสบความสําเร็จเปนที่ประทับใจของชาวอเมริกันและชาวตางชาติมาโดยตลอด 

การนํานโยบายการทูตวัฒนธรรมมาใช สงผลตอการสรางกลุม Friends of 
Thailand (FoT) ในนครชิคาโก อาทิ นายกเทศมนตรี (Mayor) นครชิคาโก Secretary of State 
ของนครชิคาโก นักธุรกิจ ศิลปน นักการเมืองทองถ่ิน สื่อมวลชน และชาวอเมริกันที่ช่ืนชอบประเทศไทย 
ซึ่งเปนกลุมใหญและมีอิทธิพลตอการเมืองและชุมชนทองถ่ิน อีกทั้งมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ
ของรัฐบาลทองถ่ินใหมีความช่ืนชมและเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยอยาง
แนบเนียน ทั้งน้ี การดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมจะแตกตางจากการดําเนินการทางการทูตแบบ
ด้ังเดิมที่เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ (Government to Government) แตการทูตวัฒนธรรมจะ
เนนการใชวัฒนธรรม เชน ภาษา นาฏศิลป ดนตรี วิถีชีวิต อาหาร ศิลปหัตถกรรม เปนสื่อในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน (Government to People) ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม หรือสื่อมวลชนในตางประเทศ หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง โดยมีวัฒนธรรมเปนสื่อเช่ือม
ความเขาใจอันดีระหวางประชาชน ซึ่งถือเปนเครื่องมือหน่ึงของการดําเนินการทางการทูตเพื่อ
ประชาชน 

พันธกิจของสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ในป ค.ศ. 2012–2013 คือ (1) สงเสริม 
วิถีไทย โดยใชจุดแข็งของไทยดานศิลปวัฒนธรรม อาหารและบริการ (2) สงเสริมสินคาไทย 3 ชนิด 
คือ นํ้ามะพราว นํ้าผลไมเพื่อสุขภาพ ดอกกลวยไม (3) เช่ือมโยงชุมชนไทยรุนสองใหมีความรักและ
ผูกพันกับไทย และ (4) สรางและกระชับเครือขาย Friends of Thailand โดยใชวัฒนธรรมเปนสื่อ
เช่ือมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนไทยและอเมริกัน 

พันธกิจของสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ในป ค.ศ. 2014–2017 คือ (1) ฟนฟู
ภาพลักษณประเทศไทย โดยใชจุดแข็งดานวัฒนธรรมและอาหาร (2) เสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันดานเศรษฐกิจของไทย และ (3) เสริมสรางบทบาทของชุมชนไทยรุนสองใหมีบทบาทนําชุมชนไทย
ตอไปในอนาคต  

จะเห็นไดวาพันธกิจในหวงเวลา 6 ปที่ผานมา สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 
ใหความสําคัญกับนโยบายการทูตวัฒนธรรมมาโดยตลอด โดยใชจุดแข็งดานวัฒนธรรมและอาหารไทย
เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธประเทศไทย ซึ่งทําไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง แมในชวงที่
ประเทศไทยมีปญหาความไมสงบจนกระทั่งชวงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2014 มาจนถึงปจจุบัน การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยโดย
ความรวมมือจากชุมชนไทยและกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังคงไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  
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ชาวอเมริกันยังคงสนใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ประชาสัมพันธประเทศไทยโดยใชอาหารและ
วัฒนธรรมเปนตัวนํา อาทิ งานเทศกาลไทย (Thai Festival) งานสัปดาหอาหารไทย (Thai Restaurant 
Week), Consulate Open House’s Thai Wedding, Dhammaram Temple Open House’s 
Songkran Festival Celebration, Thai Food Crawl, Sawassdee Thailand’s Gala Night และ
คาราวานวัฒนธรรมไทยเยือน 3 มลรัฐในเขตมิดเวสต (โดยคณะนาฏศิลป กรมศิลปากร และชุมชนไทย 
จากนครชิคาโกและเขตใกลเคียง) ซึ่งการที่สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโกเปนผูนําในการจัดกิจกรรม
สงเสริมวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยดังกลาว ไดชวยสรางเขมแข็งแกชุมชนไทยและสรางช่ือเสียงแก
ประเทศไทย นําไปสูภาพลักษณที่ดีและสรางความเช่ือมั่นแกประเทศไทย ตลอดจนสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีไทยในประเทศไทย 

การใชนโยบายการทูตวัฒนธรรมโดยมีชุมชนไทยเปนกลไกสําคัญน้ี มุงหวังที่จะ
สรางบรรยากาศอันดีในระยะยาวและกระชับมิตรไมตรีระหวางกันในระดับประชาชนเพื่อรองรับ
นโยบายตางประเทศของไทยที่จะตามมาในอนาคต อีกทั้งเปนการดึงศักยภาพของชุมชนไทยที่มีจุดแข็ง 
(strength) ในดานวัฒนธรรมและอาหารไทย และการจัดองคกรที่เขมแข็ง ใหชาวอเมริกันและ
ชาวตางชาติอื่นๆ เห็นถึงพลังของชุมชนไทย อันจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยและสราง
ช่ือเสียงแกประเทศไทยดวยอีกทางหน่ึง 

สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโกพยายามผลักดันนโยบายการทูตวัฒนธรรมอยาง
เต็มที่ และสนับสนุนงบประมาณใหชุมชนไทยรุนสองมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนไทย และ
เขารวมเปนสมาชิกในสมาคม/ชมรมของชุมชนไทยอื่นๆ เพื่อเปนการเตรียมการใหมีบทบาทนําใน
ชุมชนไทยแทนชุมชนไทยรุนแรกที่กําลังเกษียณอายุลง โดยสถานกงสุลใหญฯ ไดเสนอ “โครงการ
เยาวชนไทยในเขตมิดเวสตของสหรัฐอเมริกาเยือนถ่ิน” เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการตางประเทศเปนประจําทุกป และใหสมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (TAFF) 
ดําเนินการติดตอกันไดสําเร็จเปนเวลา 2 ปแลว คือ ในป ค.ศ. 2016 และป ค.ศ. 2017  

นอกจากน้ี สถานกงสุลใหญฯ ไดเริ่มเสนอ “โครงการเยาวชนอเมริกันเช้ือสายไทย
ฝกงานดานการเมืองในสํานักงานของนักการเมืองทองถ่ินนครชิคาโก” เพื่อขอการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศ สําหรับเยาวชนอเมริกันเช้ือสายไทยจํานวน 2 คน ที่ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ไดฝกงาน เรียนรู และมีสวนรวมในการเมืองทองถ่ินของสหรัฐฯ ทุกป เปนเวลา 3 
เดือน ในชวงฤดูรอน โดยเริ่มดําเนินงานในป ค.ศ. 2017 และใหสมาคม TAFF รวมกับสมาคมไทย–
อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส รวมกันเปนผูคัดเลือกเยาวชนไทยและดําเนินโครงการรวมกบัสถานกงสลุใหญฯ 
เพื่อสรางเครือขายชุมชนไทยกับนักการเมืองทองถ่ิน และสรางแรงบันดาลใจแกเยาวชนอเมริกัน 
เช้ือสายไทยใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการเมือง เพื่อแสดงความเห็นและความ
ตองการใหเปนที่ประจักษแกผูกําหนดนโยบายทองถ่ิน และเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทย 

การผลักดันชุมชนไทยรุนสองใหเพิ่มบทบาทในกิจกรรมของชุมชนไทยและเริ่ม
ทํางานกับสมาคมไทย–อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส ซึ่งเปนสมาคมที่ใหญและสําคัญที่สุดของชุมชนไทย
รุนแรกน้ัน เปนการแกไขจุดออน (weakness) ของชุมชนไทย แกปญหาการหดตัวของชุมชนไทยจาก
การเกษียณอายุของชุมชนไทยรุนแรก สรางความต่ืนตัวแกชุมชนไทยรุนสองในการสืบทอดกิจกรรม
ของชุมชนไทยรุนแรก ปรับเนนกิจกรรมใหเนนภาพลักษณของไทยและสามารถนําการทูตวัฒนธรรม
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ไปขยายผลตอไดทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจ แกไขทัศนคติของชุมชนไทยรุนสองที่มีลักษณะ 
passive เน่ืองจากคิดวาไมจําเปนตองเขารวมกิจกรรมของชุมชนไทยในตอนน้ีเน่ืองจากชุมชนไทยรุนแรก 
ก็ยังทํางานได อีกทั้งเปนการเตรียมการในชวงเปลี่ยนผานชุมชนไทยจากรุนหน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึง 
โดยเฉพาะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดวิกฤตการณ 

3.2.2  นโยบายการทูตประชารัฐ 
สถานกงสุลใหญฯ เปนผู นําและประสานงานดึงทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ  

ภาคประชาชน และภาคเอกชนไทย/ธุรกิจทองถ่ินในนครชิคาโกและมลรัฐในเขตมิดเวสตเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนไทยเปนประจําและหลากหลาย เพื่อสรางความสัมพันธระหวางทุกภาคสวน 
และใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ผานโรงเรียนสอน
ภาษาไทย ชมรมนาฏศิลป และโรงเรียนดนตรีไทย เพื่อทําหนาที่ในการสงเสริมประเทศไทยตามพันธกิจ
ของสถานกงสุลใหญฯ อันทําใหภาครัฐ (สถานกงสุลใหญฯ และหนวยงานทีมประเทศไทยของ 
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก) ภาคประชาชน (สมาคม/ชมรมของชุมชนไทย) และภาคเอกชน 
(บริษัทไทยที่เขามาลงทุนในสหรัฐฯ และภาคธุรกิจทองถ่ิน โดยเฉพาะรานอาหารและผูนําเขาวัตถุดิบ
สําหรับประกอบอาหาร) ไดตระหนักรูในบทบาทสนับสนุนของภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริม
ประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกัน 

สถานกงสุลใหญฯ ไดดําเนินบทบาทในฐานะ CEO ในการประชุมทีมไทยแลนดเพื่อ
บูรณาการนโยบายของรัฐบาลในทุกดาน โดยเฉพาะนโยบายการทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐ
เพื่อสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนแกชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐในเขตมิดเวสต ในการน้ี
สถานกงสุลใหญฯ ไดพยายามกระชับความสัมพันธกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจทองถ่ิน เพื่อชักชวน
ใหสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนไทย ซึ่งจะชวยเสริมสรางเครือขาย Friends 
of Thailand กลุมดานวัฒนธรรม14 อันเกิดจากความประทับใจในภาพลักษณที่ดีของไทย เปนความ
พยายามในการเอาชนะใจ (winning hearts and minds) และสรางความนาเช่ือถือของไทยใน
สายตาของนานาประเทศในระยะยาว (นอกเหนือจาก Friends of Thailand กลุมดานธุรกิจจากการ
ลงทุนของไทยในสหรัฐฯ ที่เปนการทําประโยชนดานเศรษฐกิจและการสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน
ทองถ่ิน และทําให ส.ส. และ ส.ว. ทองถ่ินเกรงใจไทยและสนใจไทย) ซึ่งกลุม Friends of Thailand 
ทั้งสองกลุมจะเปนชองทางในการรองขอใหเปนปากเสียงใหไทยในความสัมพันธกับสหรัฐฯ ในภาพใหญ 
โดยเฉพาะเรื่องการคาและธุรกิจไดโดยงาย  

ในงานเทศกาลไทย (Thai Festival) และเทศกาลอาหารไทย (Thai Food 
Festival) สถานกงสุลใหญฯ ไดเชิญทุกภาคสวนเขารวมหารือเพื่อชักชวนใหเขารวมในงานดังกลาว 
อันเปนการบูรณาการทุกภาคสวนใหรวมกันดําเนินกิจกรรมและมีสวนรวมกําหนดนโยบายและ
แนวทาง (Theme) ของงาน ดังน้ี 

                                                
14

 กลุม Friends of Thailand (FoT) ในนครชิคาโก อาทินายกเทศมนตรี (Mayor) นครชิคาโก Secretary of 
State ของนครชิคาโก นักธุรกิจ ศิลปน นักการเมืองทองถิ่น ส่ือมวลชน ชาวอเมริกันที่ชื่นชอบประเทศไทย 
โดยเฉพาะอาหารและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนกลุมใหญและมีอิทธิพลตอการเมืองและชุมชนทองถิ่น อีกทั้งมีบทบาทสําคัญ
ตอการตัดสินใจของรัฐบาลทองถิ่น 
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1) ภาคประชาชน คือ ชุมชนไทยรุนแรกและรุนสอง ซึ่งมีจุดแข็งดานวัฒนธรรม 
เขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมกับภาครัฐในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนตามจุดแข็งของตนเอง เชน 
ชุมชนไทยรุนสองมีศักยภาพโดดเดนดานแฟช่ันดีไซน และดนตรีไทยรวมสมัย สวนชุมชนไทยรุนแรกมี
ศักยภาพโดดเดนดาน นาฏศิลป ดนตรีไทยคลาสสิก การนวดแผนไทย การแกะสลัก และ
ศิลปหัตถกรรม เปนตน 

2)  ภาคเอกชนและธุรกิจทองถ่ิน มีจุดแข็งดานอาหารไทยและวัตถุดิบสําหรับ
ประกอบอาหาร สามารถเปดบูธขายอาหาร/ใหชิมตัวอยางอาหาร แสดงสินคาและวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณสําหรับประกอบอาหารไทย รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจนําเขาวัตถุดิบ
ของตน  

3)  ภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย สํานักงานสงเสริมการลงทุน และการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สามารถเขามาดูแลเรื่องการตลาด matching คูคาทางธุรกิจไทยกับเครือขายธุรกิจ
ทองถ่ินในสินคาเปาหมายและบริการตามเปาหมายของไทย ใหขอมูลเรื่องการสงเสริมการลงทุน และ
สงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเปนการขยายผลจากการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารฐั 

4) ภาคประชาชน (ชุมชนไทยและสมาคม/ชมรมตางๆ ) ภาคเอกชนในนครชิคาโก 
(เชน บริษัทไทยซัมมิต) และภาคธุรกิจทองถ่ิน (เชน รานอาหารและผูนําเขาวัตถุดิบดานอาหาร) ตางมี
ความพรอมและมีศักยภาพที่จะรวมมือกับภาครัฐในการดําเนินนโยบายการทูตประชารัฐและนโยบาย
การทูตวัฒนธรรม ทั้งน้ี นโยบายการทูตประชารัฐเปนการสรางความตระหนักรูใหแกชุมชนไทย 
ภาคเอกชนและภาคธุรกิจทองถ่ิน เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ แนวโนมของประเทศไทยและ
ประชาคมโลกดานนโยบายเศรษฐกิจการคาและภาคธุรกิจ ซึ่งจะชวยรักษาผลประโยชนของชุมชนไทย
ที่ดําเนินธุรกิจทองถ่ินเองดวย นอกจากน้ี การดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรม และการบูรณาการทุก
ภาคสวนตามนโยบายการทูตประชารัฐ จะชวยเสริมสรางโอกาส (opportunity) ใหแกความสําเร็จใน
การสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนแกชุมชนไทย และรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยโดยเฉพาะ
ดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

 
ตามแนวคิดและกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพยายถ่ินฐานระหวางประเทศ ชุมชนไทยที่

อพยพไปต้ังรกรากที่สหรัฐฯ และรวมตัวกันจัดต้ังเปนชนกลุมนอยที่มีความเขมแข็งในดานวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การจางงาน จะกลายเปนเสียงที่มีพลังตอการกําหนดนโยบายของสหรัฐฯ ทั้งนโยบาย
ภายในประเทศและระหวางประเทศ นอกจากน้ี ชุมชนไทยที่มีความย่ังยืนและธํารงไวซึง่อัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของตนเองอยางเขมแข็ง และมีจํานวนประชากรเพิ่มจํานวนข้ึน จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และสงผลกระทบตอประเด็นภายในประเทศ (domestic issues) 
ของสหรัฐฯ อาทิ การลงคะแนนเสียงทางการเมือง การจางแรงงานตางชาติ ความหลากหลายดาน
ชาติพันธุและวัฒนธรรม ความเปนพหุสังคม ดังน้ัน กระบวนการกําหนดนโยบายดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในและตางประเทศของสหรัฐฯ จึงจําเปนตองคํานึงถึงชุมชนชาติพันธที่มีความ
เขมแข็ง โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุที่มีขนาดใหญ และมีพลังความเขมแข็งทั้งดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และเอกลักษณของชาติพันธุ เชน ชุมชนยิว ชุมชนจีน ชุมชนอินเดีย เปนตน หากการกําหนดนโยบาย
ไมคํานึงถึงกลุมชุมชนที่เปนกลุมชาติพันธุที่มีความเขมแข็ง และเปนแรงงานสําคัญในการจางงานแลว 
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นโยบายน้ันๆ อาจไมเปนที่ยอมรับและไมประสบผลสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ และอาจสงผลกระทบ
ตอความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศ และความสัมพันธพหุภาคีในประเด็นโลก เชน การละเมิด
สิทธิมนุษยชนได 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ชุมชนไทยในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เปนชุมชนไทยขนาดใหญที่มีศักยภาพและมีจุดแข็ง
ดานวัฒนธรรมไทยและอาหารไทย มีการจัดองคกรในรูปของสมาคม/ชมรมของคนไทยที่เขมแข็ง และ
มีบทบาทในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด  

ต้ังแต ค.ศ. 2010 ชุมชนไทยรุนแรกเริ่มเกษียณอายุ และลดบทบาทในกิจกรรมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมลงเน่ืองจากสูงอายุและมีปญหาสุขภาพ ในขณะที่ชุมชนไทยรุนสองและสามยังไม
ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองเขามาสืบทอดบทบาทของชุมชนไทยรุนแรกในชวงเปลี่ยนผานน้ี และ
ชุมชนไทยรุนแรกบางสวนยังไมยอมปลอยวางมือจากบทบาทผูบริหารและตัดสินใจในกิจกรรมของ
สมาคม/ชมรม และวัดไทยที่ตนเองมีสวนรวมกอต้ังมาต้ังแตตน 

ชุมชนไทยในนครชิคาโกเริ่มลดความเขมแข็งลง จากการลดบทบาทการเขารวมในการเมือง
ทองถ่ิน และลดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการเสริมภาพลักษณและสามารถนําไปขยายผลตอได
ในดานการทองเที่ยว กิจกรรมที่ยังคงมีอยางตอเน่ืองโดยชุมชนไทยรุนแรกมักเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับศาสนาซึ่งจํากัดเฉพาะคนเช้ือสายไทยและกลุมคนที่ไปวัดไทย มิไดเปดใหคนทองถ่ินเขารวมไดมากนัก  

สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโกตระหนักดีถึงปญหาการขาดความเขมแข็งของชุมชนไทยที่
เกิดข้ึนในนครชิคาโก ซึ่งหากภาครัฐไมดําเนินการใดๆ อาจสงผลตอความย่ังยืนของชุมชนไทยในนครชิคาโก 
จึงไดนํานโยบายการทูตประชารัฐและนโยบายการทูตวัฒนธรรมมาดําเนินการเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและความย่ังยืนแกชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง และเพื่อรักษาผลประโยชนของ
ชุมชนไทยและผลประโยชนของไทยไว โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ควรมีการบูรณาการหนวยงานทีมประเทศไทยที่ประเทศไทย ไดแก กระทรวง

การตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหมีนโยบายและเปาประสงคใน
การจัดกิจกรรมดานเผยแพรวัฒนธรรมและสงเสริมอาหารไทยที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดแนวทาง
งาน (theme) ของงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกันทั่วโลก เพื่อความ
เปนเอกภาพของนโยบายการทูตวัฒนธรรม 

ทั้งน้ี แนวทางการจัดงานเทศกาลไทย ควรคํานึงถึงการสงเสริมวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยวไทย ซึ่งเปนจุดแข็งของไทยมาโดยตลอด เชน ดานอาหารไทย (สาธิตการประกอบ
อาหารไทย โดยใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถ่ิน สาธิตการแกะสลักผักและผลไม) ดานการแสดงทาง
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วัฒนธรรม (รําไทย โขน ศิลปะการตอสูปองกันตัว เชน มวยไทย) ดานการทองเที่ยว (ประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยววิถีไทย การทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยวมุมมองใหม 
หรือ unseen Thailand เชน การทองเที่ยวแบบ homestay การทองเที่ยววนอุทยานแหงชาติ  
การทองเที่ยวแบบเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)  

2) งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม ควรมี
ความตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคในระยะยาว15 ทั้งน้ี การเช่ือมสัมพันธกับชุมชนไทยและ
ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถ่ินตามนโยบายการทูตประชารัฐ ตองทําในทุกระดับ เพื่อใหมีความสัมพันธและ
เครือขายกับชุมชนไทยทุกระดับอยางตอเน่ือง ทั้งระดับผูนําไปจนถึงระดับปฏิบัติ 

3) สงเสริมการสรางเครือขายของชุมชนไทยรุนสอง ในสาขาอาชีพตางๆ เชน 
กฎหมาย สถาปนิก นักออกแบบ พยาบาล และคอมพิวเตอร ฯลฯ ใหเปนเครือขายมืออาชีพของ
ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตมิดเวสต โดยสถานกงสุลใหญฯ เปนผูประสานงานสรางเครือขายใน
การลงทะเบียนสาขาอาชีพชองชุมชนไทยรุนสอง และเนนใหมีปฏิสัมพันธกับชุมชนไทยมากข้ึน เชน 
เปนที่ปรึกษาทางกฎหมายแกชุมชนไทยและผูประกอบการธุรกิจคนไทย ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
ดานการทองเที่ยวและเผยแพรวัฒนธรรมในลักษณะ mobile unit ใหมีลักษณะเปนมืออาชีพและ
สามารถเคลื่อนยายไปต้ังประชาสัมพันธประเทศไทยไดในหลากหลายพื้นที่ เปนตน 

4) ผลักดันนโยบายเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยน
นักเรียนและบุคลากรดานการศึกษา แลกเปลี่ยนนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดานศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการมหานครใหเปนเมืองใหญที่นาอยูและไมทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งนครชิคาโกมี
ศักยภาพและความเช่ียวชาญ อาทิ  

(1)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใตโครงการเมืองพี่เมืองนอง (Sister 
City) ระหวางกรุงเทพมหานครกับนครชิคาโก (อยูระหวางดําเนินการรอลงนาม MoU)  

(2)  ความรวมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร องคความรู และสือ่ภาพยนตร ระหวาง
กระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวของไทย กับคณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อ
ดิจิตอล มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งมีช่ือเสียงเรื่องการจัดเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเปนประจําทุกป 
โดยอาจสนับสนุนผูสรางภาพยนตรจากนครชิคาโกมาใชสถานที่ทองเที่ยวในไทยเปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรใหมากข้ึน  

(3)  ความรวมมือดานการบริหารจัดการแมนํ้ากลางมหานครใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งโครงการถนนคนเดินริมแมนํ้าชิคาโกสามารถนํามาปรับใชเปนตนแบบกับ
แมนํ้าเจาพระยาได 

(4)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อาชีวศึกษา ภายใตโครงการโรงเรียนคูมิตร (Friendship School) โดยจับคูระหวางโรงเรียนในนครชิคาโก
                                                
15

 งบยุทธศาสตรสําหรับสํานักงานในตางประเทศ โดยเฉพาะงบเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย ถูกตัดเหลือ
นอยลงทุกปๆ ในปงบประมาณ 2559 และ 2560 สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ไดรับงบประมาณในสวนน้ีเพียง 
100,000 บาท ซ่ึงไมเพียงพอตอการสนับสนุนภารกิจของชุมชนไทย อันอาจกระทบตอภาพลักษณและทาทีสนับสนุน
ของภาครัฐตอชุมชนไทย 
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กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการโดยเฉพาะองคความรูและ
นวัตกรรมดาน STEM รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมดานวัฒนธรรมและทองเที่ยวไทยเชิงอนุรักษดวย 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) กระชับความสัมพันธกับชุมชนไทย ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถ่ินตอไป โดยเนน

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และการระดมทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน/ธุรกิจทองถ่ินใน
กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทยและเพื่อประชาสัมพันธประเทศไทย 

2) สรางความสัมพันธกับแกนนําชุมชนไทยในหลากหลายสมาคม/ชมรม อาทิ 
สมาคมไทย–อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส สมาคมพยาบาลไทยแหงรัฐอิลลินอยส สมาคมกอลฟ สมาคม 
Thai Illinois Friendship Alliance (TIFA) สมาคม Thai American for the Future (TAFF) และ
สมาคมรานอาหารไทย เพื่อเปนฐานในการเคลื่อนยายและขยายความรวมมือในการมีสวนรวม
กิจกรรมของชุมชนไทยไปยังชุมชนทองถ่ิน โดยไมจํากัดอยูเฉพาะในกลุมชุมชนไทย และเนนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม เผยแผธรรมะในศาสนาพุทธ อาหารไทย และกีฬา ซึ่งสามารถสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนทองถ่ิน เพื่อขยายกลุม Friends of Thailand ใหชุมชนไทยไดรับการยอมรับจากทองถ่ินวา 
เปนชุมชนที่มีคุณภาพ มีเอกภาพ และมีความรับผิดชอบตอสังคมทองถ่ิน 

3) สรางความผูกพันในระดับทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหชุมชนไทยมีสวนรวมใน
การเมืองทองถ่ินใหมากข้ึน อาทิ เชิญผูบริหารทองถ่ินทั้งระดับเทศบาลและระดับมลรัฐเขารวม
กิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย อาหารไทย และทองเที่ยวไทย สงเสริมการฝกงานและการเขารวมใน
กิจกรรมการเมืองทองถ่ินผานพันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ สมาชิกวุฒิสภาจากมลรัฐอิลลินอยส 
เชิญนักการเมืองทองถ่ินมาพูดคุยกับชุมชนไทยเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักการเมืองเช้ือสายไทย 
และจัดกิจกรรมระดมเงินทุนสนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังในระดับทองถ่ินที่เปนคนอเมริกันเช้ือสายไทย 
ในอนาคต อันจะชวยรักษาและขยายฐานกลุม Friends of Thailand ที่สนับสนุนไทยทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมการทองเที่ยว ใหกวางข้ึนอยางตอเน่ือง 

4) ผลักดันชุมชนไทยรุนสองและสาม และสมาคม TAFF ใหมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมเพื่อชุมชนไทยใหมากกวาน้ี โดยเฉพาะกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย อาหารไทย และการ
ทองเที่ยวไทย โดยสถานกงสุลใหญฯ หารือกับสมาคม/ชมรมตางๆ เพื่อใหยอมรับการเปนสมาชิกและ
การมีสวนรวมตัดสินใจของชุมชนไทยรุนสองในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนไทยใหมากกวาเดิม 

5) สนับสนุนการทํางานของสมาคมรานอาหารไทยในนครชิคาโก โดยเชิญ
รานอาหารไทย เขารวมเปนสมาชิกสมาคมใหมากข้ึน และสนับสนุนบทบาทในการทํากิจกรรมเพื่อ
สงเสริมอาหารไทย เชน งานเทศกาลอาหารไทย บัตรลดคาอาหารเมื่อไปรับประทานอาหารเย็น
รานอาหารไทยที่สถานกงสุลใหญฯ และกระทรวงพาณิชยคัดเลือกใหเขารวมโครงการ เพื่อใหรูจัก
อาหารไทยรสชาติไทยแทใหมากข้ึน 

6) รวมจัด/สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับวัดไทยและโบสถคริสตของคนไทย
อื่นๆ ในนครชิคาโกและเขตใกลเคียงมากข้ึน เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนไทยวัยหนุมสาวและ
วัยทํางานซึ่งเปนผูสนับสนุนสําคัญของวัด/โบสถดังกลาว โดยไมจํากัดอยูเพียงวัดธัมมาราม ซึ่งแมจะ
เปนวัดอารามหลวงและเปนวัดใหญที่สําคัญในเขตมิดเวสต แตกลุมผูสนับสนุนวัดมักเปนชุมชนไทย
สูงอายุซึ่งมีแนวคิดอนุรักษนิยมสูง  
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7) สนับสนุนใหชุมชนไทยในมลรัฐตางๆ ในเขตกงสุล รวมกันออกเต็นทไทยในงาน
เทศกาลทางวัฒนธรรมนานาชาติ (International cultural events) ของมลรัฐ โดยสถานกงสุลใหญฯ 
สนับสนุนงบประมาณให เพื่อประชาสัมพันธประเทศไทยไปยังมลรัฐตางๆ ไดตลอดทั้งป 

8) สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ Thai Town Center of Chicago16 ใหเปน
แมแบบ (model) ของการสรางชุมชนไทยใหเปนที่รูจักในทองถ่ิน และใชประโยชนไดจากการ
สนับสนุนของทองถ่ิน 

9) สานตอและผลักดันการทํา MoU ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 
Kendall College ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยดานการทําอาหารที่มีช่ือเสียงของนครชิคาโก เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกันอยางเปนรูปธรรมในการสงเสริมวัฒนธรรมดานอาหารไทยใหเปนที่
รูจักของชาวอเมริกันและชาวตางชาติ 

10) สนับสนุนกิจกรรมภายใตโครงการโรงเรียนคูมิตร (Friendship school) 
ระหวางโรงเรียนสาธิตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ International school of Ogden นครชิคาโก 
ซึ่งไดลงนามใน MoU ต้ังแตป ค.ศ. 2012 เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยและนักเรียนระหวางกันในภาคฤดูรอน 
โดยสถานกงสุลใหญฯ เปนผูประสานงานเชิงนโยบายเรื่องนักเรียนและอาจารยแลกเปลี่ยน ทั้งน้ี  
อาจริเริ่มขยายความรวมมือจากระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (high school) ไปยังระดับโรงเรียน
อาชีวศึกษา (vocational college) โดยเนนวิชาการในสาขา STEM อน่ึง แมปจจุบันโรงเรียนของไทย
และสหรัฐฯ จะปดเทอมภาคฤดูรอนตรงกัน แตนักเรียนและอาจารยแลกเปลี่ยนจากไทยยังคงสามารถ
แสวงหาความรูและประสบการณในสาขา STEM ไดไมจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทาน้ัน แตอาจเปน
การฝกงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เชน ฝกงานที่รานขายยา หรือหองทดลองของสถาบันคนควาวิจัย 
เปนตน สวนนักเรียนและอาจารยแลกเปลี่ยนจากสหรัฐฯ สามารถฝกอาชีพและประสบการณจากการ
ลงพื้นที่ในชนบทรวมกับนักเรียนและอาจารยไทยเพื่อเรียนรูวิถีไทย วัฒนธรรมไทยและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมกับมูลนิธิมั่นพัฒนาของไทย 

11) ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อผลักดันใหมีการซอมศาลาไทย (Thai 
Pavilion) ณ เมืองแมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน ซึ่งขณะน้ีมีอายุ 15 ปแลว แมโครงสรางของศาลาไทยจะ
ยังอยูในสภาพดี แตการตกแตงดานสถาปตยกรรมเริ่มเสื่อมโทรมและหลุดรอนจากสภาพภูมิอากาศที่
หนาวจัดในฤดูหนาวและแดดจัดฤดูรอน ทั้งน้ี ศาลาไทยเปนสัญลักษณที่สําคัญดานวัฒนธรรมไทย
อยางหน่ึง การปลอยใหศาลาไทยใหเสื่อมโทรมขาดการดูแล ยอมกระทบตอภาพลักษณอันดีของ
ประเทศไทย ความรูสึกและความสัมพันธอันดีระดับประชาชน 
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 ประธานและเจาหนาที่บริหารของ Thai Town Center of Chicago คือนายอรุณ สัมพันธวิวัฒน เปนคนไทยที่
ไดรับการยอมรับในวงการรานอาหารของสหรัฐฯ ไดรับรางวัลดานการประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ The 
James Beard Award เปนเจาของราน Arun’s Thai Restaurant ซ่ึงเปนรานไทยรานเดียวในสหรัฐฯ ที่ไดรับ
รางวัลเกียรติยศ “AAA Five Diamond Restaurant” ติดตอกันเปนเวลา 12 ปจนถึงปจจุบัน 
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