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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
งานศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “การสรางความเขม แข็ง แกชุม ชนไทยในนครชิคาโก โดยใช
นโยบายการทูตวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อทําความเขาใจคุณลักษณะที่เปนจุดแข็ง
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทยในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และการปรับเปลี่ยนของชุมชนไทย
จากรุนแรกสูรุนสองและสาม 2) เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของสถานกงสุลใหญ
ณ นครชิคาโก ในการใชการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรมเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย
ในนครชิคาโก เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะ เรื่องวัฒนธรรม
อาหาร และการทองเที่ยว
งานศึกษาสวนบุคคลนี้ใชวิธีการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยใชกรอบการศึกษาที่พัฒนา
จาก 3 มโนทัศนคือ การทูตประชารัฐ การทูตวัฒนธรรม และทฤษฎีการอพยพยายถิ่นฐานระหวาง
ประเทศ (International migration) วิธีการศึกษาประกอบดวย 2 วิธีการ คือ การใชขอมูลทุติยภูมิที่
ไดมีการจัดทําหรือเผยแพรในรูปของเอกสาร วรรณกรรม และสื่อตางๆ เชน เว็บไซต อินเตอรเน็ต
โดยเฉพาะความเห็นของอดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และการสัมภาษณผูนําชุมชนไทยในนครชิคาโก
จากการศึกษาพบวา ชุมชนไทยในนครชิคาโกซึ่งเปนชุมชนไทยขนาดใหญ ปจจุบันเริ่มหดตัว
และออนแอลงเนื่องจากคนไทยรุนแรกในนครชิคาโกซึ่งเปนแกนนําที่สําคัญ มีอายุยางเขาวัยชรา (70
ปขึ้ นไป) เริ่ ม ลดบทบาทของตนในชุ ม ชนไทยลงเนื่ องจากปญ หาสุ ขภาพ และขาดการสื บ ทอด
ภาระหนาที่ผูนําชุมชนไทยโดยชุมชนไทยรุนสองและสาม ซึ่งสวนใหญเกิดและเติบ โตในสหรัฐฯ มี
ความรูสึกวาตนเปนคนอเมริกันมากกวาคนไทย มักประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว ไมสนใจเขารวม
กิจกรรมที่ชุมชนไทยรุนแรกจัดขึ้น ทําใหเกิดปญหาขาดเอกลักษณความเปนชุมชนไทย และอาจขาด
ความยั่งยืนที่จะคงอยูอยางเขมแข็งสืบไป
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณอดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และผูนําชุมชนไทย
รวมทั้ง การคนควาเอกสารและวรรณกรรมที่เ กี่ยวของ พบวาชุมชนไทยในนครชิคาโกยังคงมีความ
เขมแข็งในดานการเปดรานอาหารไทยและความสามารถดานวัฒนธรรม มีการจัดองคกรของชุมชนไทย
ที่ดีในรูปของสมาคม/ชมรม และมีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองตอนโยบายตางประเทศในการใช
การทูตวัฒนธรรมในลักษณะของ Soft power เพื่อเสริมสรางภาพลักษณไทย สงเสริมการทองเที่ยวไทย
ธํารงไวซึ่ง วิถีไทยและเอกลักษณไทย รวมทั้งสรางชื่อเสียงใหแกป ระเทศไทย ทั้งนี้ หากภาครัฐนํา
นโยบายการทูตประชารัฐ และการทูตวัฒนธรรมมาเปนเครื่องมือในการดําเนินการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนไทย และใหการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณแกชุมชนไทย รวมทั้งดําเนิน
บทบาทเชิงรุกตามนโยบายการทูตประชารัฐ โดยเปนสื่อกลางหรือผูประสานงานใหชุมชนไทยรุนแรก
กับรุนสองและรุนสามสามารถทํางานรวมกันไดในการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรม และภาครัฐ
เปนผูนําทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถิ่น และภาคสื่อมวลชนใหรวม
ดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมดวยกัน โดยเนนจุดแข็งของไทยในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
อาหารไทย และการทองเที่ยว และขยายผลสูประชาชนอเมริกันในทองถิ่น จะทําใหชุมชนไทยมีความ

จ
เขมแข็งและยั่งยืน สามารถรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานการเปด
รานอาหารไทย วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
งานศึกษาสวนบุคคลนี้มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ การใชการทูตวัฒนธรรมเปน
เครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ และประโยชนของชุมชนไทย
ในนครชิคาโก โดยเฉพาะการนําการทูตวัฒ นธรรมมาใชเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง แกชุม ชนไทย
โดยภาครัฐควรบูรณาการหนวยงานทีมประเทศไทยที่ประเทศไทย ไดแก กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหมีนโยบายและเปาประสงคในการ
จัดกิจ กรรมดานเผยแพรวัฒ นธรรม สง เสริมอาหารไทย สง เสริมการทองเที่ยว และการลงทุนใน
ประเทศไทยที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดแนวทางงาน (theme) ของงานเทศกาลไทย (Thai
Festival) ใหชัดเจนและสอดคลองกันทั่วโลก เพื่อความเปนเอกภาพของนโยบายการทูตวัฒนธรรม
ซึ่งควรคํานึงถึงการสงเสริมวัฒนธรรมและการทองเที่ยวไทยเปนหลักซึ่งเปนจุดแข็งของไทยมาโดยตลอด
นอกจากนี้ งบประมาณสนับ สนุนกิจ กรรมของชุม ชนไทย โดยเฉพาะดานวัฒ นธรรม ควรมีความ
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานดานการทูตวัฒนธรรมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคในระยะยาว รวมทั้งภาครัฐควรผลักดันอยางตอเนื่องในนโยบายเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรดานการศึกษา และแลกเปลี่ยน
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาสวนบุคคลนี้ จะไมสามารถสําเร็จลงไดหากปราศจากความชวยเหลือและการ
สนับสนุนของบุคคลหลายทาน ผูเขียนขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท อาจารย
ที่ป รึ ก ษาหลัก ที่ให ทัศ นะ มุม มอง และขอ เสนอแนะอัน เป นประโยชนยิ่ ง รวมทั้ ง ตั้ ง คํา ถามเพื่ อ
จุดประกายความคิดและการเขียนงานศึกษาสวนบุคคลใหครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวของ ขัดเกลา
ประเด็นที่ศึกษาใหมีความชัดเจน กระชับ นาอาน และเขาใจงายขึ้น
ผูเขียนขอขอบพระคุณอาจารยที่ป รึกษารวมทั้งสองทาน คือ เอกอัครราชทูต ดร. ธเนศ
สุจารีกุล และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุภางค จันทวานิช ที่กรุณาชวยกันอานและใหความเห็น
เพิ่ ม เติ ม มอบแนวคิ ด และแนะนํ า วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วขอ งเพื่ อ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม อาทิ ทฤษฎี ด า น
สังคมศาสตรเกี่ยวกับการอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศ และมุมมองดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ตลอดจนแนะนํ า การนิ ย ามคํ า ศั พ ท เ ฉพาะเพื่ อ ให อ า นเข า ใจง า ยและถู ก ต อ ง ทํ า ให
งานการศึกษาสวนบุคคลนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ผูเขียนขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่เสียสละเวลาอันมีคาในการใหทัศนะและ
มุมมองตอประเด็นที่ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําชุมชนไทยในนครชิคาโกซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนง ประธานหรือนายกสมาคม/ชมรมตางๆ ที่เ กี่ยวของกับ การดําเนินนโยบายการทูต
วัฒ นธรรมของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายกสมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อ
วันขางหนา (TAFF) และประธานศูนยศิล ปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก รวมทั้งขอขอบพระคุณ
คุณทรงพล สุขจันทร อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ
นครชิคาโก ระหวางป ค.ศ. 2012–2016 ที่ไดใหทัศนะอันเปนประโยชนเกี่ยวกับชุมชนไทยในนครชิคาโก
การศึก ษาสว นบุ คคลนี้ จะไมส ามารถสํ าเร็ จ ลุ ล ว งได ห ากไม ได รั บ การช วยเหลือ จาก
ขา ราชการและเจ าหน า ที่ข องสถาบั น การต างประเทศเทวะวงศว โรปการ ที่ ชว ยประสานงาน
ให คํ า แนะนํ า และเป น กํ า ลั ง ใจในการเขี ย นรายงานการศึ ก ษาส ว นบุ ค คล ผู เ ขี ย นขอขอบคุ ณ
คุณภัท รัตน หงษท อง ผูอํ านวยการสถาบันการตา งประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ ที่ใหโอกาสผูเขียนในการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ฝกฝนทักษะในดานตางๆ เพื่อจะไดทํางานที่กระทรวงการตางประเทศไดดียิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณ
คุณศักดิ์สีห พรหมโยธี กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และคุณกาญจนา ภัท รโชค อธิบดีกรมองคการ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ที่สนับสนุนใหผูเขียนเขารับการฝกอบรมครั้งนี้อยางเต็มที่
ผูเ ขียนหวัง เปนอยางยิ่ง ว า ความรูที่ไดรับ จากการศึก ษาสว นบุคคลนี้ จ ะไดนํา ไปใชป ระโยชนใ น
ทางราชการ เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยในนครชิคาโกและประเทศไทยสืบตอไป
ฆฏนาวดี กัลยาณมิตร
สิงหาคม 2560

ช

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 คําถามการศึกษา
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4 สมมติฐานการศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.6 แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
1.7 ประโยชนของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 การทูตประชารัฐ
2.2 การทูตเพื่อประชาชน มิติดานการทูตวัฒนธรรม
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศ
(International migration)
2.4 สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 ผลการศึกษา : ลักษณะของชุมชนไทย การเสริมสรางความเขมแข็งแก ชุมชนไทย
โดยใชการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรม
3.1 ลักษณะของชุมชนไทย และจุดแข็งของชุมชนไทยในนครชิคาโก
3.2 การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ
ณ นครชิคาโก ในการใชการทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผเู ขียน

ง
ฉ
ช
1
1
4
5
5
5
5
6
7
7
10
11
12
14
14
23
28
28
28
32
33

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศยุทธศาสตรทางดานความมั่นคงและเปนประเทศคูค า ทีส่ าํ คัญของไทย
ในดานการทหารและความมั่นคง ไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เ ปน
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 เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป ค.ศ. 2016 มีมูลคาการคา 40,065 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.5
โดยไทยเปนฝายไดดุลการคากับสหรัฐฯ (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2560) ในดานการลงทุน
สหรัฐฯ เขามาลงทุนในไทยเปนอันดับที่ 4 รองจากญี่ปุน จีน และสิงคโปร อยางไรก็ดี มูลคาการลงทุน
ของทั้งสองฝายลดลงตอเนื่องในชวง 3 ป โดยในป ค.ศ. 2014 มูลคาการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ
คิ ด เป น 22,327.80 ล า นบาท และลดลงเหลื อ 10,380.19 ล า นบาทในป ค.ศ. 2015 และ
–83,457.13 ลานบาท ในป ค.ศ. 2016 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560)1
ชุม ชนไทยในสหรั ฐฯ มี ขนาดใหญ และมี จํา นวนมากที่สุ ด เมื่อ เที ยบกั บ ชุม ชนไทยใน
ตางประเทศอื่นๆ แมที่ผานมาไทยยังไมเคยจัดสํารวจจํานวนคนไทยในสหรัฐฯ อยางเปนทางการ แต
จากขอมูลสํามะโนประชากรของสหรัฐฯ (US census data) ในป ค.ศ. 2010 และจากการสํารวจของ
สํานักงานในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ 4 แหงในสหรัฐฯ (ไดแก สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุง วอชิง ตัน สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุล ใหญ ณ นครนิวยอรก และ
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก) โดยเปดใหลงทะเบียนคนไทยและประมาณการจากสมาคม/ชมรมคนไทย/
รานอาหารไทย พบวา ในป ค.ศ. 2012 มีคนไทยพํานักอาศัยในสหรัฐฯ รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษา
จํ า น วน 330,349 คน จํ า แนก เป น (1) ก รุ ง วอชิ ง ตั น และ มลรั ฐใน เขต อาณา 65,498 คน
(2) นครลอสแอนเจลิสและมลรัฐในเขตกงสุล 180,000–200,000 คน (3) นครนิวยอรกและมลรัฐใน
เขตกงสุล 33,000 คน (4) นครชิคาโกและมลรัฐในเขตกงสุล 31,851 คน (กรมการกงสุล, 2560)
ชุม ชนไทย (Thai Community) ในสหรัฐฯ หมายถึง กลุมคนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ
ที่รวมกันเปนกลุมสังคมโดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไร
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เปนขอมูลการลงทุนในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ โดยตัวเลขบวก หมายถึง มีการลงทุนเพิ่ม (ไมวา
จะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุน กําไรที่นํากลับมาลงทุน หรือการกูยืมจากบริษัทในเครือในตางประเทศ) สูงกวา
การลดการลงทุน (ไมวาจะในรูปของการลดสัดสวนการถือหุน การถอนเงินลงทุน การประสบผลขาดทุนของธุรกิจใน
เครือหรือสาขาในประเทศไทยหรือการจายเงินปนผลสูงกวากําไรในงวดนั้นๆ หรือการคืนเงินกูใหบริษัทในเครือใน
ตางประเทศ) ขณะที่ตัวเลขติดลบ หมายถึง ในชวงเวลานั้นๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ํากวาการลดการลงทุน
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รวมกัน มีการรับรูรวมกันและติดตอสื่อสารกัน โดยมีวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงความสัมพันธไวดวยกัน
ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ประกอบดวย คนไทยเชื้อสายไทยและคนอเมริกันเชื้อสายไทย
คนไทยเชื้อสายไทย (Thais) หมายถึง พลเมืองไทย (Thai citizen) ที่มีถิ่นพํานักถาวรหรือ
ชั่วคราวในสหรัฐฯ ซึ่งเขามาศึกษาหรือทํางานอยางถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย แบงเปน 4 กลุม คือ
1) คนไทยเชื้อสายไทยที่มีบัตรเขียว หรือ Permanent resident card (บัตรประจําตัวที่
รัฐบาลอเมริกันออกใหพลเมืองตางชาติสําหรับพํานักอยูในสหรัฐฯ และทํางานไดอยางถูกกฎหมาย แต
ไมไดสิทธิ์เปนพลเมืองอเมริกัน)
2) คนไทยเชื้อสายไทยที่ไมมีบัตรเขียว หรือ Permanent resident card แตพํานักและ
ทํางานในสหรัฐฯ อยางถูกกฎหมาย
3) คนไทยเชื้อสายไทยที่พํานักอยูในสหรัฐฯ อยางไมถูกตองตามกฎหมาย
4) นักเรียน นักศึกษา และคนไทยที่มีถิ่นพํานักชั่วคราวในสหรัฐฯ เพื่อศึกษา ดูงาน ฝกงาน
ฝกอบรม หรือทํางาน
คนอเมริ กันเชื้อ สายไทย (Thai–Americans) หมายถึ ง พลเมื องอเมริกัน (American
Citizen) ที่มีเชื้อสายไทยและเกิดในสหรัฐฯ และคนไทยเชื้อสายไทยที่ไดรับสิทธิ์เปนพลเมืองอเมริกัน
ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลสหรัฐฯ กําหนด ซึ่งมีถิ่นพํานักถาวรและประกอบอาชีพถาวรในสหรัฐฯ
คนไทยรุนแรกเริ่มอพยพมาตั้งรกรากในสหรัฐฯ ตั้งแตทศวรรษที่ 1970 ตามความฝนแบบ
อเมริกัน (American Dream) โดยมุงหวังแสวงหาโอกาสใหมเพื่อสรางชีวิตและครอบครัวในสังคมที่
เปดกวางภายใตคานิยมแบบอเมริกัน คือ ความเทาเทียมกันในสังคม เคารพความคิดเห็นและเสรีภาพ
ในการแสดงออก และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยในป ค.ศ. 1960–1970 มีคนไทย
เขามาตั้งหลักแหลงในสหรัฐฯ ประมาณ 5,000 คน และในป ค.ศ. 1971–1980 เปนชวงที่คนไทยยาย
ถิ่นฐานเขาสูส หรัฐฯ มากที่สุดถึง 44,000 คน เนื่องจากขณะนั้นสหรัฐฯ ขาดแคลนแรงงานและ
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ใ นสาขาต า งๆ จํ า นวนมาก โดยในป ค.ศ. 2002 ประมาณว า มี ค นไทยใน
นครลอสแอนเจลิสถึง 80,000 คน
คนไทยสวนใหญอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูในมหานครใหญของสหรัฐฯ เชน ฝงตะวันตก (West
Coast) คือ นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอรเนีย ฝงตะวันออก (East Coast) คือ นครนิวยอรก
มลรัฐนิวยอรก ตอนใตของประเทศ คือ มลรัฐฟลอริดา และตอนกลางของประเทศ (Midwest) คือ
นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส
งานการศึก ษาสวนบุคคลนี้จ ะมุง ประเด็นศึกษาเฉพาะชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขต
ใกลเคียงซึ่งมีลักษณะเฉพาะของการตั้งถิ่นฐาน คือ ชุมชนไทยจะไมพํานักอาศัยอยูหนาแนนในบริเวณ
เขตหนึ่งเขตใด (เหมือนเชนชุมชนเชื้อชาติอื่นสวนใหญ เชน จี น อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุน เกาหลี ยิว
อิตาลี กรีซ เยอรมนี สวีเดน ฯลฯ) แตจะพํานักอาศัยอยูกระจัดกระจาย ไมอยูรวมกัน และจะมีสถานที่
นัดหมายมารวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกันในโอกาสพิเศษตางๆ เชน ที่วัดไทยหรือที่โบสถคริสต ที่
สถานกงสุลใหญ ที่สมาคมหรือชมรมคนไทย
ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง มีลักษณะเดน คือ
1) เปนชุม ชนไทยที่มีความรูความสามารถ และมีศัก ยภาพสูง สวนใหญป ระกอบอาชีพ
แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด สถาปนิก เนื่องจากในชวงทศวรรษที่ 1970–1980 มลรัฐในเขต
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Midwest ของสหรัฐฯ ขาดแคลนบุคลากรสาขาอาชีพดังกลาว เพื่อพัฒนาความเปนอยูและบริการ
ดานสาธารณสุขของหลายเมืองใหญ อาทิ นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส เมืองเซนตหลุยส มลรัฐมิสซูรี
เมืองดีทรอยต มลรัฐมิชิแกน เมืองแคนซัสซิตี้ มลรัฐแคนซัส เมืองเซนตพอล มลรัฐมินิโซตา เมืองอินดี
แอนาโพลิส มลรัฐอินดีแอนา เมืองแมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน เปนตน
2) ชุมชนไทยไดตั้งสมาคม/ชมรมคนไทยขึ้นมากกวา 20 สมาคม/ชมรม โดยจดทะเบียนกับ
เทศบาลนครของแตละมลรัฐอยางถูกตอง และมีเครือขายเชื่อมโยงติดตอถึงกัน สมาคม/ชมรมดังกลาว
มักตั้งขึ้นตามสายงานอาชีพ ภูมิลําเนา สถาบันการศึกษา กลุมกีฬา และสันทนาการ โดยผูนําชุมชนไทย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปนประธานหรือนายกของสมาคม/ชมรม และปฏิบัติหนาที่เปนผูประสานงาน
ของเครือขายอยางเขมแข็งตลอด 40 ปที่ผานมา อนึ่ง ในเวลาตอมามีคนไทยอี กกลุมหนึ่งซึ่งมีอาชีพ
ประกอบการรานอาหารและนักธุรกิจนําเขาวัตถุดิบดานอาหาร ไดเขารวมเปนเครือขายในสมาคม/
ชมรมของคนไทยดวย
3) ชุม ชนไทยสวนใหญรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย สนใจ
ติดตามพัฒนาการดานการเมืองและเศรษฐกิจทั้งของไทยและสหรัฐฯ มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
และเอกลักษณไทย โดยเฉพาะเรื่องอาหารและวัฒนธรรมไทย และพรอมจะแสดงใหคนอเมริกันเห็นถึง
ความเปนไทยและวิถีไทย ซึ่งเปนจุดแข็งของไทยในการใช soft power2 ในการประชาสัม พันธ
ภาพลักษณที่ดีและสรางความเชื่อมั่นทางการเมืองและเศรษฐกิจแกไทย ชุมชนไทยเหลานี้รวมแรงรวมใจ
และสนับสนุนเงินสรางวัดไทยและโบสถคริสตของคนไทยขึ้นเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต
และเปนโรงเรียนสําหรับสอนวัฒนธรรมไทยและภาษาไทยใหแกลูกหลานไทย โดยวัดไทยและโบสถไทย
ถูกใชเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สถานที่ประชุมพบปะหารือ สังสรรค และทํากิจกรรมเพื่อ
สวนรวม อาทิ กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห การระดมเงินทุนชวยเหลือคนไทยทั้งในสหรัฐฯ และใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ ในนครชิคาโก มีวัดไทย 5 วัด และ 1 โบสถคริสต (14 มลรัฐในเขต Midwest มีวัดไทย
มากกวา 30 วัด)
4) ชุมชนไทยมีภาพลักษณดี และมีสถานะทางการเงินอยูในระดับดี อีกทั้งมีปฏิสัมพันธที่
ใกลชิดและสม่ําเสมอกับคนทองถิ่น รวมถึงนักธุรกิจและนักการเมือง ตั้งแตระดับเขตไปจนถึงระดับมลรัฐ
และระดับประเทศ คนไทยที่ไดสิทธิ์เปนพลเมืองอเมริกันมีความสัมพันธอันดียิ่งกับพันโทหญิง ลัดดา
แทมมี่ ดักเวิรธ สมาชิกวุฒิสภาของมลรัฐอิลลินอยส ซึ่งเปนนักการเมืองอเมริกันเชื้อสายไทยเพียงคนเดียว
ของสหรัฐฯ พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ เคยดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภาของมลรัฐอิลลินอยส
เขต 8 สองสมัย (ค.ศ. 2013–2016) และในป ค.ศ. 2017 ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจากมลรัฐ
อิลลินอยส วาระดํารงตําแหนง 6 ป ชุมชนไทยซึ่งเปนพลเมืองอเมริกันไดจัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุน
สนับสนุนแกพันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ ทุกครั้งที่ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิก
วุฒิสภา และเชิญมารวมกิจกรรมของชุมชนไทยโดยสม่ําเสมอ
2

หมายถึง ความสามารถในการทําใหประเทศอื่นมีความพอใจในการเลือกดําเนินการที่สอดคลองกับความตองการ
ของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพื่อนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี ซึ่งแตกตางไปจากการใช
อิทธิพลที่ตองอาศัยอํานาจแบบ hard power หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ soft power หมายถึงอํานาจที่ทําใหประเทศอื่น
ปฏิบัติตามความตองการของเรา โดยที่ไมจําเปนตองดําเนินการบังคับหรือมีขอแลกเปลี่ยนแตอยางใด
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ลักษณะดังกลาวขางตน ทําใหชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียงมีความเขมแข็งและ
สามารถเปนกลไกของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองตอนโยบายตางประเทศในการใช
การทูตวัฒนธรรมในลักษณะของ Soft power เพื่อเสริมสรางภาพลักษณไทย เผยแผพระพุทธศาสนา
ธํารงไวซึ่งวิถีไทยและเอกลักษณไทย รวมทั้งสรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทย
อยางไรก็ดี ปจจุบันคนไทยรุนแรกในนครชิคาโกซึ่งเปนแกนนําที่สําคัญ มีอายุยางเขาวัยชรา
(70 ปขึ้นไป) และเริ่มลดบทบาทของตนในชุมชนไทยลงเนื่องจากปญหาสุขภาพ และขาดการสืบทอด
ภาระหนาที่ผูนําชุมชนไทย ขณะที่ลูกหลานซึ่งเปนคนอเมริกันเชื้อสายไทย (คนไทยรุนสองและสาม)
สวนใหญเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ มีความรูสึกวาตนเปนคนอเมริกันมากกวาคนไทย ไมคุนเคยและ
ไมมีความผูกพันตอประเทศไทยมากเทาคนไทยรุนแรก มัก ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว
ไมสนใจเขารวมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกับประเทศไทยของสมาคม/ชมรมคนไทยซึ่งมักจะจัดตาม
วั ด ไทยและโบสถ ไ ทย สิ่ ง เหล า นี้ ทํ า ให ชุ ม ชนไทยในนครชิ ค าโกและเขตใกล เ คี ย งเริ่ ม หดตั ว
ขาดเอกลักษณความเปนชุมชนไทย และอาจขาดความยั่งยืนที่จะคงอยูอยางเขมแข็งเชนเดิม
หากปญหาดังกลาวถูกละเลยหรือไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ในอีก 10–15 ปขางหนา
ชุมชนไทยในนครชิคาโกอาจเปนเพียงกลุมคนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ขาดพลังและขาดจุดเดน ถูกกลืนหาย
ภายใตสังคมอันหลากหลายของสหรัฐฯ ไมสามารถรัก ษาผลประโยชนของชุมชนไทยเอง และไม
สามารถผลัก ดัน นโยบายของสหรั ฐฯ ทั้ ง ระดับ ทอ งถิ่น และระดับ ชาติ ใหมี ความสอดคล องกั บ
ผลประโยชนแหงชาติของไทย
ผูเ ขียนเห็นวาการศึกษาหาแนวทางโดยใชก ารทูตประชารัฐและการทูตเพื่อประชาชน
โดยเฉพาะการทูตวัฒนธรรม จะสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนแกชุมชนไทย โดยนําชุมชนไทยใน
นครชิคาโกทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเขามารวมมือกับภาครัฐ ทําใหชุมชนไทยทั้งภาคประชาชน
และภาคธุ ร กิ จ ตระหนั ก ว า ชุ ม ชนไทยสามารถร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ
โดยเฉพาะกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของไทย และ
สามารถมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่นของสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักการเมือง เพื่อสงเสริม
และรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยในตางประเทศและผลประโยชนของไทย สงเสริม เกื้อกูลตอ
ความสัมพันธไทย–สหรัฐฯ ทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสรางพลังและ
ความเขมแข็งใหแกชุมชนไทย และนําไปสูความยั่งยืนของชุมชนไทยในอนาคต
1.2 คําถามการศึกษา
1.2.1 ภาครัฐควรมีแนวทางและบทบาทการใชการทูตประชารัฐและการทูตเพื่อประชาชน
โดยเฉพาะนโยบายการทูตวัฒนธรรมอยางไร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนแกชุมชนไทย
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
การทูตประชารัฐและการทูตเพื่อประชาชนชวยเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนแก
ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและผลประโยชนของไทย
โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
งานการศึ ก ษาส วนบุ ค คลนี้ มุ ง ประเด็ น ศึ ก ษาเฉพาะชุ ม ชนไทยในนครชิ ค าโก มลรั ฐ
อิลลินอยสและเขตใกลเคียง ในหวงป ค.ศ. 2014–2016 เฉพาะมิติดานความเขมแข็งและความยั่งยืน
ของชุม ชนไทยซึ่ ง เป น ความท า ทายในรัก ษาผลประโยชน ข องชุ ม ชนไทยในสหรั ฐ ฯ เสริ ม สร า ง
ภาพลักษณและประชาสัมพันธประเทศไทย โดยใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระดับ
ประชาชน และปกปองผลประโยชนของประเทศไทย
งานศึ ก ษาส วนบุ ค คลนี้ เ ปน การวิ เ คราะหเ ชิ ง คุ ณ ภาพหรื อเชิ ง พรรณนา (descriptive
analysis) โดยใชวิธีการศึกษาประกอบดวย
1) การใชขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งไดมีการจัดทําหรือเผยแพรในรูปเอกสาร
และสื่อตางๆ เชน เว็บไซต อินเตอรเน็ต การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี การวิเ คราะหทฤษฎี
เปรียบเทียบกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่ออธิบายพัฒนาการในปจจุบัน และแนวโนมความเปนไปใน
อนาคต
2) การสัมภาษณผูแทนชุมชนไทย และผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวของกับ
การวางแผนและยุทธศาสตรดานการตางประเทศ
1.6 แนวความคิดหรือกรอบทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
1.6.1 นโยบายการทูตประชารัฐ (Inclusive diplomacy) ถูกประกาศเปนนโยบายโดย
กระทรวงการตางประเทศในชวงปลายป ค.ศ. 2015 เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ป
(ค.ศ. 2017–2036) ของรัฐบาลที่กําหนดกลไกประชารัฐเปนตัวขับเคลื่อนไปสูความมั่นคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน โดยกระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลักที่แสดงบทบาทนําในการขับเคลื่อนกลไกการทูต
ประชารัฐในตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
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รวมเปนเครือขายในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลประโยชนของชุมชนไทย
ในตางประเทศและประเทศไทย
1.6.2 นโยบายการทูต เพื่อ ประชาชน โดยเนน มิติ เ รื่อ งการทู ตวั ฒ นธรรม (Cultural
diplomacy) ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตอง
และความรูสึก ที่ดีซึ่งกันและกันระหวางชุมชนไทยและคนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมบทบาทของของภาค
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น
1.6.3 แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารอพยพย า ยถิ่ น ฐานระหว า งประเทศ (International
migration) การอพยพยายถิ่ นขามพรมแดนเปนเรื่ องที่มีผ ลกระทบทางการเมือ ง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ สัง คม ทั้ง ในประเทศและระหวางประเทศ ไมวาจะเปนแรงงานยายถิ่น ผูอพยพเพื่อตั้ง
ถิ่นฐานใหม ผูแสวงหาที่พักพิง ซึ่งจะสงผลตอการกําหนดนโยบายภายในประเทศ นโยบายระหวาง
ประเทศ และสงเสริมความเชื่อมโยง (linkage) กันระหวางประเทศปลายทาง (ประเทศผูรับ) และ
ประเทศตนทางของผูอพยพ
1.7 ประโยชนของการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศ และสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก สามารถใชแนวทางการทูต
วัฒนธรรมและการทูตประชารัฐเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนแกชุมชนไทย ใหสามารถ
มีกิจกรรมรวมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักการเมืองทองถิ่นในการชวยรักษาผลประโยชน ของไทย
ผลักดันการกําหนดนโยบายทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติของสหรัฐฯ ใหเปนมิตรตอไทย สงเสริมและ
รักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 การทูตประชารัฐ
“หากเปรียบประเทศเปนมนุษย 1 คน ในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐนั้น
ภาคประชาชนเปรียบเสมือนรางกายและจิตใจที่ควรไดทําในสิ่งที่ตนรัก และตองการ มีภาครัฐเปน
มันสมอง ชวยขบคิดครบวงจรเพื่อตอบสนองความมุงหวังและตั้งใจนั้น ไมคิดแทน ไมยัดเยียด ไมเบียดบัง
โดยมีภาคเอกชนทําหนาที่ระบบตางๆ ในรางกาย ทั้งระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ
ระบบยอยอาหาร ฯลฯ ที่เชื่อมโยงสมอง–รางกาย–จิตใจ ใหทํางานสอดประสานกัน เหมือนดั่ง 3 ภาคสวน
ที่เติมเต็มกันเพื่อใหประเทศชาติมีความสมบูรณแบบนั่นเอง”3
ในช ว งปลายป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) รั ฐ บาลไทยได นํ า เสนอวิ สั ย ทั ศ น แ ละ
กรอบยุทธศาสตรป ระเทศไทย 20 ป (ค.ศ. 2017– 2036) ภายใตวิสัยทัศน มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน
(Stability Prosperity Sustainability) เนนการทํางานผานกลไก “ประชารัฐ” และหลังจากการ
ประกาศวิสัยทัศนและกรอบยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ปแลว กระทรวงตางๆ รวมทั้งกระทรวงการ
ตางประเทศไดตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกลาว โดยในสวนของกระทรวงการตางประเทศได
ประกาศใชนโยบายการทูตประชารัฐในปลายปเดียวกัน
รัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษกับการใชกลไกประชารัฐ โดย “ประชารัฐ” ถูกใหคํานิยามวา
หมายถึง การผนึก กําลัง ของภาคสวนตางๆ 3 ภาคสวน ไดแก (1) ภาครัฐ เชน กระทรวง องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (2) ภาคประชาชน เชน เครือขายชุม ชน ประชาสังคม องคก รพัฒ นา และ
(3) ภาคเอกชน เชน องคกรธุรกิจการคา สมาคมธุรกิจ สภาอุตสาหกรรม นักธุรกิจ เปนตน โดยทั้ง 3
ภาคสวนจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนของตนและผลประโยชนของ
ประเทศไทย
แนวคิดเรื่อง “ประชารัฐ” มีสมมติฐานวา รัฐบาลเพียงภาคสวนเดียวไมส ามารถดําเนิน
โครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แตตองอาศัยความ
รวมมือของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายรวมกัน ดังนี้
1) ภาครั ฐ มี อํ า นาจ มี เ ครื่ อ งมื อ บริ ห ารงานในกรอบของกฎหมาย โดยต อ งมอง
“ประชาชน” เปนศูนยกลาง และตองมีธรรมาภิบาล
2) ภาคเอกชนและภาควิชาการ มีองคความรู มีประสบการณ ความสําเร็จ เทคนิคการ
ทํางานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น ควรมองผลประโยชนแหงชาติเปนสําคัญ ตองมีจิตสาธารณะ
หากรัฐมั่นคง ก็จะนําไปสูธุรกิจที่มั่งคั่ง

3

ประยุทธ จันทรโอชา, “จากใจนายกรัฐมนตรี,” จดหมายขาวรัฐบาลเพื่อประชาชน 2, 26 (15 พฤษภาคม 2559).
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3) ภาคประชาชน เปนภาคที่มีพลัง มีความหวัง และควรมีการรวมตัวอยางเขมแข็งเพื่อ
นําไปสูความเปนประชาสังคมที่มีจิตสํานึกรวมกัน มีโครงสรางการทํางานที่ทุกคนเปนหุนสวนและมี
เครือขายเชื่อมโยงภายใตการ “ระเบิดจากขางใน” และความรูรักสามัคคี ตามแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน
นโยบายการทู ต ประชารั ฐ (Inclusive diplomacy) ซึ่ ง ประกาศใช โ ดยกระทรวง
การตางประเทศ เมื่อปลายป 2558 (ค.ศ. 2015) มิไดเ ปนเพียงการตอบสนองตอวิสัยทัศนและ
กรอบยุท ธศาสตรป ระเทศไทย 20 ป เ ทานั้น แตยัง เปน การตอบสนองตอบริบ ทโลกและสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 อีกดวย กลาวคือ เมื่อบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร และการเมืองของโลกเปลี่ยนแปลงไป การทูต (Diplomacy) ซึ่งแตเดิมใน
ศตวรรษที่ 19 เปนเพียงเรื่องของกระบวนการ (Process) และศิลปะการเจรจา รวมทั้งการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปดวย
จากการคนควาพบวา การทูต (Diplomacy) มีพัฒ นาการมาอยางยาวนานและมีก าร
ปรับตัวใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมทางการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศในแตละยุคสมัย
ในยุคศตวรรษที่ 20 ผูเ ลนสําคัญ ในการเมืองระหวางประเทศ 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 ซึ่งเปนเครื่องมือของผูแ ทนของรัฐชาติ
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 การเยี่ยมเยือน ฯลฯ
อยางไรก็ดี ในยุคตนศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคหลังสมัยใหม (post modern) กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ของโลกขยายตัว อย างรวดเร็ วผ านกระบวนการโลกาภิ วัต น (globalization) มี ก าร
เคลื่อนยายของสินคา บริการ ทุน แรงงาน องคความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ทําใหผูเลน คือ รัฐชาติและผูแทนสามารถดําเนินการทางการทูตในกระบวนการที่หลากหลายและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้นกวาการทูตในศตวรรษที่ 20 อีกทั้งผูเลนที่ทําหนาที่เจรจา ก็มีมากกวาเพียงแครัฐ
และผูแทนของรัฐเทานั้น เชน ผูแทนของบริษัทขามชาติเขาเจรจากับรัฐบาลของประเทศที่จะเขาไป
ลงทุน องคการระหวางประเทศและองคก ารที่มิใชของรัฐ เริ่มมีบ ทบาทที่สําคัญ ในการเจรจาใน
ประเด็นโลก (Global issues) ที่ครอบคลุมกวางกวาการเจรจาสองฝายจะทําได เชน วิกฤตการณ
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การเงินและเศรษฐกิจโลก การกอการราย โรคระบาด ภัยพิบัติ วิกฤตดานพลังงาน วิกฤตการอาหาร
สิ่งแวดลอม เปนตน สภาพแวดลอมและบริบททางการเมืองระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ทําให
ขอบเขตการทูตขยายตัวมากขึ้น รัฐจําเปนตองบริหารจัดการความสัมพันธระหวางประเทศกับผูเลนอื่น
ที่ไมใชเพียงแครัฐ บทบาททางการทูตจึงไมไดอยูที่ผูเลนคือรัฐหรือผูแทนเพียงอยางเดียว ดังนั้น คําวา
“การทูต” ในปจจุบันจึงมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปและกวางขึ้นกวาที่เคยจํากัดอยูแคกระบวนการ
และศิลปะการเจรจาซึ่งกระทําโดยผูเลนที่เปนรัฐหรือผูแทน โดยปจจุบัน “การทูต” ไดถูกนํามาใชใน
หลากหลายบริบทและเปนที่ยอมรับโดยสากล เชน การทูตเพื่อประชาชน การทูตสาธารณะ การทูต
วัฒนธรรม การทูตประชารัฐ เปนตน
การทูตประชารัฐ (Inclusive Diplomacy) เปนนโยบายที่กระทรวงการตางประเทศมุงใช
กลไกประชารัฐสรางความมีสวนรวมในทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาการตางประเทศของไทย เนื่องจากใน
บริบ ทการตางประเทศในปจ จุบัน การพัฒนาประเทศไทยและการรักษาผลประโยชนแหง ชาติไม
สามารถดําเนินไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพหากปราศจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เฉกเชนเดียวกับ
การใหบริการประชาชนของกระทรวงการตางประเทศ ที่เนนสงเสริมความมีส วนรวมของภาคสวน
ตางๆ ทั้งหนวยงานของรัฐบาล ประชาชน/สังคม เอกชน และสื่อมวลชน เพื่อสรางประโยชนสูงสุด
ใหกับประชาชน พรอมทั้งใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการผลักดันประเทศไทยใหเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน
เปาหมายของนโยบายการทูตประชารัฐ คือ การพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการจางงาน สรางรายได ลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคประชาชน/สังคม
กลไกขับเคลื่อนนโยบายการทูตประชารัฐ คือ กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ และสํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัดของกระทรวงการตางประเทศ โดยเนน
การสรางเครือขายและความรวมมือที่มากขึ้นระหวางภาครัฐ 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
อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาแมนโยบายการทูตประชารัฐจะเพิ่งประกาศใชอยางเปนรูปธรรมโดย
กระทรวงการตางประเทศ เมื่อปลายป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แตในทางปฏิบัติ นโยบายการ
ต า งประเทศของไทยได คํ า นึ ง ถึ ง การมี ส ว นร ว มและผลประโยชน ข องประชาชนควบคู ไ ปกั บ
ผลประโยชนแหงชาติอยูแลวเสมอ ดังที่นายถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ
และผูรวมกอตั้งประชาคมอาเซียน ไดเคยกลาวไวตั้งแตป พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) วา
4

กระทรวงการตางประเทศ, “การทูตประชารัฐ,” จดหมายขาวสราญรมย 1, 2 (มีนาคม – เมษายน 2559).
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“นโยบายการตางประเทศนั้น ไมใชเปนนโยบายของรัฐมนตรีการตางประเทศ หรือไมใชเปน
นโยบายของกระทรวงการตางประเทศ หรือไมใชเปนนโยบายของรัฐบาลเทานั้น แตเปนนโยบายของชาติ
ของประชาชนทั้ง 33 ลานคน และสิ่งใดที่จะชวยใหสมานฉันท ใหมีคอนเซนซัส (consensus) คือมีมติ
รวมกันแลว กระทรวงการตางประเทศก็จะดําเนินการให”5
2.2 การทูตเพื่อประชาชน มิติดานการทูตวัฒนธรรม
การทูตเพื่อประชาชน (People Diplomacy)6 คือ นโยบายการตางประเทศที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนคนไทยอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลดานตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการทําใหการตางประเทศเปน
การตางประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง อันเปนการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอีกทางหนึ่ง (กรมการกงสุล, 2560)
การทูตเพื่อประชาชน เปนการทูตเพื่อการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนและสาธารณชนใน
นานาประเทศ ผานขอมูล โครงการชวยเหลือ/ใหการศึกษา/แลกเปลี่ยน เพื่อสรางความเขาใจ เสริม
ภาพลัก ษณและทัศนคติอันดีตอประเทศไทยกับประชาชนและสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การทูตประชาชนจึงมีความหลากหลาย อาทิ การทูตเพื่อการพัฒนา
การทูตเศรษฐกิจ การทูตวิทยาศาสตร การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และการทูตประชารัฐ
(Inclusive diplomacy)
การทูตวัฒ นธรรม (Cultural Diplomacy) ซึ่ง เปนมิติห นึ่ง ของการทูตเพื่อประชาชน
หมายถึง กิจกรรมดานวัฒนธรรม ทั้งดานภาษา ความคิด อุดมการณ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการ
ความรู การกีฬาและวิถีชีวิต ซึ่ง สิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือสรางความรูสึกที่ดีตอกัน โดยใชแนวปฏิบัต ิ
ตอเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อใหเขาถึงประชาชน7
การทูตวัฒนธรรมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือที่สําคัญของรัฐบาล เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่
ถูกตองและความรูสึกที่ดีซึ่งกันและกันระหวางคนไทยกับชาวตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมบทบาทของ
ภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินความสัมพันธลงสูระดับประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น
นอกจากส ง เสริ ม การเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยให เ ป น ที่ รู จั ก และชื่ น ชอบแก ช าว
ตางประเทศแลว กระทรวงการตางประเทศยังไดใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อสรางความเขาใจอันดีใน
ระดับประชาชนดวยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษาและฝกอบรมในประเทศไทยแกนักเรียน
นักศึกษาและบุคคลกรของตางประเทศ การสนับสนุนอาจารยผูสอนและสื่อการเรียนการสอนให แก
5

นายถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ใหสัมภาษณทางโทรทัศน (ชอง 4) เนื่องใน
โอกาสคลายวันสถาปนากระทรวงการตางประเทศ, 14 เมษายน 2512
6
คําวาการทูตเพื่อประชาชน (People diplomacy) บางครั้งถูกใชแทนดวยคําวาการทูตสาธารณะ (Public
diplomacy) ซึ่งทั้งสองคํามีความหมายเชนเดียวกัน คือ การทูตเพื่อประชาชนและสาธารณชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
7
กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพทและคํายอทางการทูตและการตางประเทศ (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ, 2552).
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โครงการสอนภาษาไทยในประเทศตางๆ รวมทั้งการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิดความ
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึก ษาของไทยกับตางประเทศ เพื่อหลอหลอมใหบุคคลที่
จะตองเติบโตเปนอนาคตและกําลังสําคัญของตางประเทศมีความใกลชิด ผูกพัน เขาใจวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของคนไทยอยางถูกตอง และมีทัศนคติที่ดีตอคนไทยและประเทศไทยติดตัวไปในระยะยาว
และขยายผลการสงเสริมใหการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมของรัฐบาลไปสูระดับประชาชนได
อยางยั่งยืนแทจริง
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศ (International Migration)
Stephen Castles and Mark J. Miller อธิบายเรื่องกระบวนการยายถิ่นฐานและการ
กอตั้งกลุมชาติพันธุ (ethnic minorities) ในหนังสือ The Age of Migration : International
Population Movements in the Modern World (2nd edition, 1998) วา กระบวนการอพยพ
ยายถิ่นฐานเพื่อตั้งหลักแหลงในถิ่นใหมเปนกระบวนการที่ยาวนานและตอเนื่องซับซอน สงผลกระทบ
จากชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่ง พฤติกรรมการอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศเปนการกระทําทีเ่ ปนกลุม
(collective action) อันเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจสังคม และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และโครงสรางประชากร ทั้งในประเทศตนทางและประเทศปลายทาง (ประเทศผูรับ) อีกทั้งสงผลตอ
การกําหนดนโยบายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงที่เขมแข็งขึ้นระหวางประเทศตนทาง
และประเทศปลายทาง ทั้งดานความสัมพันธทางสังคม นโยบายสาธารณะ เอกลักษณของประเทศ
และความสัมพันธระหวางประเทศ
แนวคิดและกรอบทฤษฎีเ กี่ยวกับ การอพยพยายถิ่ นฐานระหว างประเทศที่สําคัญ มี 4
ประการ ดังนี้
1) การอพยพยายถิ่นฐานและการตั้งหลักแหลงในถิ่นใหมจะสรางความเชื่อมโยงที่ใกลชิด
มากขึ้นระหวางประเทศตนทางและประเทศปลายทางที่ผูอพยพไปตั้งหลักแหลง ทั้งในดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การอพยพยายถิ่นฐานเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการพัฒนาในโลกยุค
ปจจุบัน และมีแนวโนมจะเกิดมากขึ้นภายใตแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตนที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ ในบริบท
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2) กระบวนการอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศเปนพลวัตที่เกิดขึ้นภายในประเทศบน
พื้นฐานของเครือขายทางสังคม โดยผูอพยพยายถิ่นระหวางประเทศจะอพยพออกจากประเทศเดิม
เพื่อไปตั้งถิ่นฐานในประเทศใหมและกอตั้งชุมชนหรือกลุมชาติพันธุของตนขึ้น โดยสรางเครือขายทาง
สังคม อันจะกอใหเกิดความหลากหลายดานชาติพันธุและความหลากหลายดานวัฒนธรรมในสังคม
ของประเทศที่ไปตั้งถิ่นฐานใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได การกอตั้งชุมชนและกลุมชาติพันธุใหมนี้กอใหเกิด
ผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศปลายทาง โดยเฉพาะเรื่องการจางแรงงานตางประเทศและ
นโยบายเกี่ยวกับผูอพยพ
3) ลัก ษณะของชุม ชนหรือกลุมชาติพันธุที่เ กิดขึ้นใหมอาจเปนการนิยามตนเอง (Self–
definition) หรือการนิยามโดยสิ่งอื่น (Other–definition) ก็ได การนิยามตนเอง หมายถึง ชุมชนหรือ
กลุมชาติพันธุใหมเปนผูกําหนดวาตองการสรางเอกลักษณของชาติตนและวัฒนธรรมของตนเพื่อเปน
สวนหนึ่งของพหุสังคมในประเทศที่ยายถิ่นฐาน หรืออาจประสงคจะแยกตัวจากสังคมและเลือกปฏิบัติ
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ในชุมชนหรือกลุมชาติพันธุของตนเปนพิเศษแตกตางจากสังคมทองถิ่น การนิยามโดยสิ่งอื่น หมายถึง
ถูกใหคํานิยามหรือกําหนดโดยกลุมชาติพันธุทองถิ่นและกลุมชาติพันธุอื่นวา กลุมผูอพยพยายถิ่นฐาน
จะไดรับ การยอมรับและสามารถเปนสวนหนึ่ง ของพหุสัง คมได หรือจะเปนเพียงแคลัท ธิชนชาติ
(racism) และชนกลุมนอยที่แปลกแยกจากพหุสังคม ลักษณะของชุมชนหรือกลุมชาติพันธุนี้จะสงผล
อยางยิ่งตอสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมผูอพยพยายถิ่นระหวางประเทศ รวมทั้ง
นโยบายของประเทศปลายทางที่มีตอกลุมชาติพันธุของผูอพยพยายถิ่นระหวางประเทศดวย
4) กลุมผูอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศรุนใหม (new immigrants) หลังป ค.ศ.
1945 กอใหเกิดความหลากหลายดานชาติพันธุและวัฒนธรรม (ethnic and cultural diversity)
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ กลายเปนพลเมืองที่มีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้ง อันจะสง ผลตอการกําหนดนโยบายและโครงสรางทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ
ปลายทางตอไป ทั้งนี้ กลุมผูอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศหากเปนชุมชนกลุมใหญและมีความ
เขมแข็ง จะกลายเปนเสียงที่มีพลังตอการกําหนดนโยบายของประเทศที่ไปตั้ง ถิ่นฐาน ทั้งนโยบาย
ภายในประเทศและระหวางประเทศ
จากแนวคิดและกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศขางตน แสดง
ใหเห็นวา กลุมผูอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
และสงผลกระทบตอประเด็นภายในประเทศ (domestic issues) ของประเทศที่ไปตั้งถิ่นฐาน อาทิ
การลงคะแนนเสียงทางการเมือง การจางแรงงานตางชาติ ความหลากหลายดานชาติพันธุ และ
วัฒนธรรม ความเปนพหุสังคม ดังนั้น กระบวนการกําหนดนโยบายดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ทั้งในและตางประเทศ จําเปนตองคํานึงถึงกลุมชาติพันธุเหลานี้ โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุที่มีขนาดใหญ
และมีพลังความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติพัน ธุ หากการกําหนด
นโยบายไมคํานึงถึงผูอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศที่เปนกลุมชาติพันธุที่มีความเขมแข็ง และเปน
แรงงานสําคัญในการจางงานแลว นโยบายนั้นๆ อาจไมเปนที่ยอมรับและไมประสบผลสําเร็จในการ
นําไปปฏิบัติ และอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศ และความสัมพันธพหุภาคี
ในประเด็นโลก เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน
2.4 สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหเห็นวา การทูตประชารัฐ
เปนผลจากพัฒนาการของการทูตที่มีการปรับเปลี่ยนมาอยางตอเนื่องใหเขากับบริบทการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตรประเทศไทย 20 ป และเปนกลไกสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศและรักษา
ผลประโยชนของประเทศไทยและประชาชนไทย
การทูตเพื่อประชาชน โดยเฉพาะในมิติการทูตวัฒนธรรม เปนกลไกที่สําคัญของภาครัฐใน
การเสริมสรางความเขม แข็งแกชุมชนไทยในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาผลประโยชนของ
ชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว โดยภาคประชาชนหรือชุมชนไทย
และภาคเอกชนไทยในนครชิคาโกมีจุดแข็งและมีศักยภาพสูงในดานนี้ และสามารถมีสวนรวมสําคัญใน
การดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนดังกลาว
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ชุมชนไทยที่มีความเขมแข็ง และมีพลัง และมีโอกาสไดแสดงศักยภาพในดานวัฒ นธรรม
จะชวยสง เสริม การทองเที่ ยวไทยและวิถีไทย อันเปนการรัก ษาผลประโยชนของชุม ชนไทยและ
ผลประโยชนของไทยดานการทองเที่ยววิถีไทยเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งมีผลตอการกําหนดนโยบายของ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายระดับ ทอ งถิ่นและระดับ ชาติ ที่เ ปนมิตรตอไทยและชวยสง เสริม การ
ทองเที่ยวไทยและวัฒนธรรมไทย
กลาวโดยสรุป กรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมขางตน ถูกเลือกขึ้นใชเปน
พื้นฐานการศึกษาในรายงานสวนบุคคลนี้เพื่อตอบคําถามการศึกษาวา (1) ภาครัฐควรมีแนวทางและ
บทบาทการใชการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรมอยางไร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความ
ยั่ง ยืนแกชุม ชนไทยในนครชิคาโก และ (2) ชุม ชนไทยมีจุดแข็งชวยผลัก ดันการทูตประชารัฐและ
การทูตวัฒนธรรมอยางไร และจะรักษาจุดแข็งเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย
โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยวไดอยางไร

บทที่ 3
ผลการศึกษา : ลักษณะของชุมชนไทย การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย
โดยใชการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรม
ในบทที่ 1 ผูเขียนไดนําเสนอภูมิหลังและปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนไทยในนครชิคาโกสหรัฐฯ
ซึ่งเดิมเคยเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพสูงในการ
ตอบสนองตอนโยบายตางประเทศในการใชก ารทูตวัฒนธรรมในลักษณะของ Soft power เพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณไทยและการทองเที่ยวไทย ธํารงไวซึ่งวิถีไทยและเอกลักษณไทย รวมทั้งสราง
ชือ่ เสียงใหแกประเทศไทย อยางไรก็ดี ปจจุบันชุมชนไทยเริ่มหดตัวและออนแอลงเนื่องจากคนไทยรุนแรก
ในนครชิคาโกซึ่งเปนแกนนําที่สําคัญเริ่มมีอายุยางเขาวัยชรา (70 ปขึ้นไป) เริ่มลดบทบาทของตนใน
ชุมชนไทยลงเนื่องจากปญหาสุขภาพ และขาดการสืบทอดภาระหนาที่ผูนําชุมชนไทยโดยชุมชนไทยรุน สอง
และสาม ซึ่งสวนใหญเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ มีความรูสึกวาตนเปนคนอเมริกันมากกวาคนไทย มัก
ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว ไมสนใจเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนไทยรุนแรกจัดขึ้น ทําใหเกิด
ปญหาขาดเอกลักษณความเปนชุมชนไทย และอาจขาดความยั่งยืนที่จะคงอยูอยางเขมแข็งตอไป
ในบทที่ 2 ผูเ ขียนไดเ สนอกรอบแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่จ ะใชเ ปน
พื้นฐานการวิเ คราะหและศึก ษาวา ภาครัฐควรมีแนวทางในการใชก ารทูตประชารัฐและการทู ต
วัฒนธรรมอยางไร เพื่อเสริมจุดแข็งของชุมชนไทยในนครชิคาโก ใหกลับมามีความเขมแข็งและยั่งยืน
นอกจากนี้ ชุมชนไทยจะเปนกลไกของภาครัฐในการดําเนินการทูตประชารัฐและการทูตวัฒนธรรม
เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ได
อยางไร
บทที่ 3 ผูเ ขียนจะนํา เสนอผลการศึ ก ษาวิเ คราะห ลัก ษณะของชุม ชนไทย ว ามีจุ ดแข็ ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคอยางไรในการเสริมสรางความเขมแข็ง แกชุม ชนไทย โดยใชก ารทูต
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 จํานวนคนไทยเหลานี้มีมากกวาที่ปรากฏอยูตามขอมูลสํามะโนประชากรของ
สหรัฐฯ (US census data) ที่สํารวจเมื่อ ค.ศ. 2010 และการลงทะเบียนคนไทย เนื่องจากมีคนไทย
เชื้อสายไทยบางกลุมที่ไมแจงรายงานตนดวยเหตุผลไมตองการแสดงตัวตอทางการสหรัฐฯ ยายถิน่ ฐาน
หรือมีหลักแหลงถิ่นพํานักที่ไมแนนอน
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ชุมชนไทยในนครชิคาโกมีการจัดตั้งเปนสมาคม/ชมรมกวา 20 สมาคม/ชมรม โดยเนนความ
เชื่อมโยงดานอาชีพ/กิจกรรม/ความสนใจ และสถาบันการศึกษา สมาคมใหญ คือ (1) สมาคมไทย–
อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส โดยมีสมาชิกเปนอดีตประธาน/นายกของสมาคม/ชมรมอื่นๆ โดยเฉพาะ
แพทยและพยาบาล มีกิจ กรรมหลัก คือ การจั ดงานเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ
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
คนไทยเชื้อสายไทยในชุมชนไทยผูดอยโอกาสหรือตกทุกขไดยาก หรือบริจาคเงินสมทบทุนในกิจกรรม
สาธารณกุศลตางๆ
ในดานการเมือง ชุมชนไทยมีความหลากหลายตามความเชื่อและอุดมการณสวนบุคคล
สว นใหญ ส นใจติด ตามการเมื องไทยและการเมือ งสหรั ฐฯ ทั้ ง ในระดั บ ท องถิ่น และระดั บ มลรั ฐ
แตในทางปฏิบัติมักไมคอยเขารวมทางการเมืองผานการแสดงสิท ธิเสียงมากเทาใดนัก อยางไรก็ดี
ในสวนของการเมืองไทยซึ่งชุมชนไทยแบงออกเปนสองฝายชัดเจน มีก ารแสดงออกโดยการชุมนุม
สนับสนุนและประทวงตอตานรัฐบาลอยูบางตามสถานการณ แตไมเคยมีการเผชิญหนากั นโดยตรง
ไมเคยแสดงทาทีขัดแยงในสถานที่สาธารณะ และสามารถรวมงานในกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาหาร
และศาสนาได รวมทั้งรวมทํางานสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก
ไดอยางพรอมเพรียงและใหความรวมมือดวยอยางดียิ่งเสมอ
ชุมชนไทยรุนแรกที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานพํานักในนครชิคาโกตั้งแตป ค.ศ. 1970–1980 ที่
ไดสิทธิเปนพลเมืองอเมริกัน (American Citizen) มักสนใจการเมือง มีปฏิสัมพันธติดตอพูดคุยกับ
นักการเมืองทองถิ่น และมีสวนรวมในการเมืองของสหรัฐฯ อยางสม่ําเสมอ เชน จัดงานเพื่อระดม
เงินทุนสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมในทีมรณรงคหาเสียง ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความรูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดรับสิทธิ์เปนพลเมืองอเมริกัน ในขณะที่คนไทยเชื้อสายไทย (Thai Citizen) ที่เลือกที่จะรับ
Permanent resident (บัตรประจําตัวที่รัฐบาลอเมริกันออกใหสําหรับพํานัก อยูในสหรัฐฯ และ
ทํางานไดอยางถูกกฎหมายแตไมถึงกับเปนพลเมืองอเมริกัน) จะไมมีสิทธิเลือกตั้ง จึงแทบไมมีความ
สนใจเขารวมในการเมืองสหรัฐฯ แตคนไทยทั้งที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองอเมริกันตางมีความ
ภาคภูมิใจในเรื่องวัฒ นธรรมไทยและอาหารไทย และตระหนัก ดีวาเปนเอกลักษณของไทยที่ชาว
อเมริกันชื่นชอบ
จุดแข็งของชุมชนไทยรุนแรกในนครชิคาโก คือ การรวมกลุมกันเปนชมรม/สมาคมโดยมี
ความเชื่อมโยงกันผานสายงานอาชีพ มีความสนใจรวมกัน และมีประสบการณรวมในการอพยพเขามา
ตั้งหลักแหลงที่สหรัฐฯ ในเวลาใกลเคียงกัน นอกจากนี้ การมีสวนรวมในการเมืองทองถิ่นของชุมชนไทย
รุนแรก กอปรกับความภูมิใจในเอกลักษณไทยโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทําใหชุมชนไทย
รุนแรกมีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมวัฒนธรรมและการทองเที่ยวอยูเสมอ
โดยรวมตัวกันอยางเขมแข็งในการสรางวัดไทย โบสถคริสตของคนไทย และกอตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมไทย
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แหงนครชิคาโก สถาบันนาฏศิลปและดนตรีไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเพื่อสอนภาษาไทย
และวัฒ นธรรมไทย อีกทั้ง ไดรับ การสนับ สนุนจากนัก การเมืองและคนทองถิ่นในการจัดกิจกรรม
สง เสริม วัฒนธรรมประเพณีไทยและการทองเที่ยว เชน ใหความอนุเ คราะหเ รื่ องสถานที่จัดงาน
การเขารวมงาน ชวยระดมเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทองถิ่น จนการจัดงานเผยแพรวัฒนธรรมไทย
ประสบความสําเร็จและไดรับการชื่นชมจากคนทองถิ่นใน ซึ่งชุมชนไทยรุนแรกเห็นวาเปนความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจของชุมชนไทยที่มีรวมกัน
อยางไรก็ดี ในระยะหลังตั้งแตป ค.ศ. 2010 เปนตนมา ชุมชนไทยรุนแรกเริ่มเกษียณอายุ
และลดบทบาทของตนเองในชุมชนไทยลงเนื่องจากปญหาสุขภาพ ในขณะที่ชุมชนไทยรุนสองซึ่งเปน
คนอเมริกันเชื้อสายไทย (Thai–Americans) ยังไมมีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน และยังขาดพลัง
ในการทํากิจ กรรมรวมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกับ คนทองถิ่น เนื่องจากรูสึก วาตนเองเปนคน
อเมริกันมากกว าเปนคนไทย อี ก ทั้ง งบประมาณของภาครัฐในการสนับ สนุนกิจ กรรมชุม ชนไทย
โดยเฉพาะการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม การสอนภาษาไทย นาฏศิลปและดนตรีไทย ไทยศึกษา (Thai
Studies) ไดลดลงอยางตอเนื่อง อันทําใหภาครัฐ คือ สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโกและหนวยงาน
ทีมประเทศไทย ไมสามารถผลักดันและใหการสนับสนุนกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยที่
จะชวยสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยแกสมาคม/ชมรมคนไทยไดอยางเต็มที่ ทําใหชุมชนไทยขาด
โอกาสในการแสดงศักยภาพดานวัฒนธรรมและวิถีไทย ขาดกิจกรรมดานวัฒนธรรมที่ชวยเผยแพร
ประชาสัม พัน ธสง เสริม การทองเที่ยวไทยอย างตอ เนื่อง รวมทั้ ง ขาดความตระหนั ก รูในบทบาท
สนับ สนุนของภาครัฐและแนวทางการดําเนินกิจ กรรมที่จ ะสง เสริม ประเทศไทย โดยเฉพาะดาน
วัฒนธรรมและสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ชุมชนไทยในนครชิคาโกจึงเริ่มหดตัว
ขาดความเขมแข็ง และลดบทบาทในการแสดงพลังของชุมชนในการนําเสนอจุดแข็งของประเทศไทย
ในดานนี้ลง
ปญ หาของชุม ชนไทยรุนสองและสาม ซึ่ง สวนใหญเ ปนคนอเมริกันเชื้อสายไทย (Thai–
Americans) ที่เกิดบนแผนดินสหรัฐฯ นั้น นายทรงพล สุขจันทร (ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
ยุโรป) อดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ซึ่งดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 4 ป (ค.ศ. 2012–2016) ไดให
ความเห็นวา
“ชุมชนไทย โดยเฉพาะชุมชนไทยรุนสอง แมจะมีศักยภาพและมีความสามารถในเรื่องการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถใชภาษาไทยไดดี แตยงั ไมมีความรูสึกตื่นตัวและ/หรือมีสวนรวม
ในการเมือง ดวยมีทัศนคติ passive กอปรกับการทํากิจกรรมของสมาคม/ชมรมตางๆ โดยชุมชนไทย
รุนแรกในระยะหลังมักมีลักษณะ inward looking เฉพาะในชุมชนไทย ไมเนนการสรางปฏิสัมพันธ
กับภาครัฐและเอกชนทองถิ่น นอกจากนี้ ชุมชนไทยรุน สอง ยังไมสามารถรวมพลังกันอยางเหนียวแนน
จึงยังไมมีบทบาทในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม ทําใหไมมีพลังเพียงพอในการเรียกรองการเขามามี
สวนรวมในการทํางาน และการบริหารสมาคม/ชมรมของชุมชนไทยรุนแรก ในขณะที่ชุมชนไทยรุนแรก
ก็ยังไมตระหนัก ในความสําคัญ ของการสืบทอดบทบาทไปยังชุมชนไทยรุนสอง เพื่อใหเ ปนแกนนํา
ชุมชนไทยตอไปในอนาคต
เหตุผ ลที่ก ารรวมตัวของชุม ชนไทยรุนสองยังจํากัด มีบทบาทไมชัดเจน เพราะอาจตอง
ทํางานสรางครอบครัว คนที่เปนแกนนําและ active จะเปนคนที่คุนเคยกับวัดและชุมชนไทยมาตั้งแต
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เด็กเทานั้น ในขณะที่ชุมชนไทยรุนแรก–พอ–แม ยังมีทัศนคติไมวางมือ/ไมเปดโอกาสใหรุนสองไดเขา
มาทํางานในสมาคม/ชมรมเทาที่ควร ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ สามารถมีบ ทบาทเปนผูเชื่อมโยงและ
ประสานงานระหวางชุม ชนไทยรุนแรกและรุนสองใหเ ขามาทํางานรวมกันไดม ากขึ้น และเสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชุมชนไทย”8
ชุมชนไทยรุนสองและสามถือวาเปนชุมชนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมไทยและ
ภาษาไทย เพราะสวนใหญเปนบุตรธิดาของชุมชนไทยรุนแรกที่เรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจาก
วัดไทยและศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก รวมทั้งจากสถาบันที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ไทยศึก ษา (Thai Studies Program) ชุม ชนไทยรุนสองมีส ถานภาพทางสัง คมและการเงิน ดี
มักประกอบอาชีพแพทย นักกฎหมาย ทนายความ สถาปนิก วิศวกร บุคลากรคอมพิวเตอร นักวิจัย
อาจารย และธุรกิจสวนตัว สิ่งที่ยังขาด คือ กลไกประสานการรวมตัวกัน และโอกาสในการแสดงพลัง
และศักยภาพในกิจกรรมของชุมชนไทย รวมทั้งขาดการตระหนักถึงประโยชนและลูทางในการเขามามี
สวนรวมในการเมืองทองถิ่น ซึ่งสิ่งที่ขาดนี้ภาครัฐสามารถเขามาเปนผูเลนสําคัญที่จะใชนโยบายการทูต
ประชารั ฐและนโยบายการทู ตวั ฒ นธรรม เพื่ อสรา งความเขม แข็ง ให แก ชุม ชนไทย โดยดึ ง ภาค
ประชาชนและภาคธุร กิจเอกชนเขามารวมมือกับภาครัฐ เปนผูใหแนวทาง/แนวนโยบาย และเปน
ผูประสานการรวมตัวกันของชุมชนไทยรุนสอง ดวยการรับฟงขอคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ผานการ
ประชุม สัมมนา รวมมือกันดําเนินการโครงการตางๆ รวมกันใหความรู คําปรึกษาและสรางเครือขาย
พันธมิตรระหวางกัน
ประธาน และอดีตประธานสมาคมไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (Thai Americans for the
Future หรือ TAFF) ซึ่งเปนสมาคมของคนอเมริกันเชื้อสายไทย อายุระหวาง 25–40 ป ในนครชิคาโก
รวมกันใหความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของชุมชนไทยรุนสองและรุนสามในนครชิคาโกวา
“เห็น วา ชุม ชนไทยรุน ที่ส องและสามมีศั ก ยภาพในดา นวัฒ นธรรมไทยสู ง โดยเฉพาะ
นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย และภาษาไทย แมจะเกิดและเติบโตในสหรัฐฯ แตก็เปนนักเรียนรุนแรกๆ
ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของวัดธัมมาราม นครชิคาโก และไดศึกษาภาษาไทย วัฒนธรรม
ประเพณีไทย รําไทย ดนตรีไทย เขาใจในวิถีไทยและมารยาทไทยในระดับที่ดี อีกทั้งมีโอกาสไดติดตาม
บิดาและมารดา (ชุมชนไทยรุนแรก) ไปวัดไทยและสถานกงสุลใหญฯ เพื่อทํากิจกรรมและแสดงดาน
วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยดังกลาวอยูเสมอ เชน ในงาน Thai Festival ที่จัดขึ้นทุกป และการ
สาธิตพิธีแตงงานแบบไทย ขบวนแหขันหมาก การนุงผาไทย และแฟชั่นโชวชุดไทยพระราชทานและ
ชุดสตรีไทยพระราชทานทั้ง 8 แบบใหคณะกงสุลตางชาติในนครชิคาโกชมที่สถานกงสุลใหญฯ และใน
งาน Gala Night เมื่อป ค.ศ. 2016 เปนตน รวมทั้งในกิจกรรมของชุมชนไทยที่วัดไทย เวทีสาธารณะ
ของทองถิ่น สถาบันการศึกษาทองถิ่น อีกมากมาย
สมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (TAFF) ยังมีความสัมพันธทใี่ กลชิดกับบุคลากรของ
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 และขณะนี้ชุมชนไทยรุนสาม ซึ่งคือลูกของชุมชนไทยรุนสอง ก็กําลังศึกษา
วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยเพื่อ สืบทอดจุดแข็งดานวัฒนธรรมไทยตอไป
TAFF ไดรวมมือกับสถานกงสุลใหญฯ ดําเนิน “โครงการเยาวชนไทยจากนครชิคาโกและ
เขตมิดเวสตของสหรัฐฯ เยือนถิ่น” มาสองครั้งแลว และพรอมจะดําเนินโครงการดังกลาวตอไปทุกป
หากไดรับคําแนะนําดานนโยบาย กําหนดการ และเงินทุนสนับสนุนสวนหนึ่งจากสถานกงสุลใหญฯ
หรือองคกรที่เกี่ยวของ
การดําเนินโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยจากนครชิคาโกและเขตมิดเวสตเยือนถิ่นทั้งสองครัง้
(ชวงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2017) คณะเยาวชนไดเขาเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมศิลปากร
และคณาจารยจ ากกรมศิลปากรและคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย9 และภายหลัง จบ
โครงการฯ คณะเยาวชนรวมทั้งผูปกครองไดหัดเรียนนาฏศิลป เชน รําไทย โขน รําพื้นบาน ดนตรีไทย
ต อ อี ก เป น เวลา 1 สั ป ดาห โ ดยคณาจารย ข องกรมศิ ล ปากรและคณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนผูสอน และบริษัทการบินไทยอนุเคราะหใหใชสถานที่ทําการเรียนการสอน ซึ่งทําให
เยาวชนไทยอเมริกันรุนสองและสามภาคภูมิใจในการมีเชื้อสายไทยและเพิ่มความสามารถ ดานการ
แสดงทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
สมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (TAFF) ยินดีสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ และสถาน
กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก โดยพรอมจะใหความรวมมือในการแสดงดานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งการโชวเสื้อผาและศิลปหัตถกรรมไทยใหชาวอเมริกันและชาวตางชาติอื่นๆ เห็นถึงศักยภาพ
และความสามารถของคนไทย ไมวาจะเปนในงานเทศกาลไทย (Thai Festival) หรืองานเทศกาล
วัฒ นธรรมประเพณีไทยต างๆ เชน งานวั นสงกรานต งานวัน ชาติไทย งานเทศกาลอาหารไทย
ตลอดจนงานเทศกาลวัฒนธรรมระหวางประเทศซึ่งเปนงานทองถิ่นของนครชิคาโกและเขตใกลเคียง
มักเปนงาน outdoor จัดขึ้นในฤดูรอน รวมทั้งกิจกรรมของสถาบันการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักศึกษา
ตางชาติและชุมชนเชื้อชาติตางๆ ในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง ไดแสดงวัฒนธรรมของตน
TAFF มีการประชุมประจําปของคนไทยรุนสองทั่วสหรัฐฯ คือ การประชุมสามัคคีซัมมิต
(Samakkee Summit) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถาน
กงสุลใหญทั้ง 3 แหงในสหรัฐฯ การประชุมสามัคคีซัมมิตจัดขึ้นเปนประจําทุกปโดยมีเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตันเปนประธาน การประชุมสามัคคีซัมมิต ครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 2016 จัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ
ณ นครชิคาโก มีวาระเรื่องการสรางความเขมแข็งของชุมชนไทยและการสืบทอดงานของชุมชนไทย
จากรุนหนึ่งสูรุนสอง ในการนี้ คนอเมริกันเชื้อสายไทยรุนสองตระหนักดีถึงปญหาความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของชุมชนไทย และพยายามหาทางแกไขปญหาดังกลาวโดยไมกระทบความรูสึกของชุมชนไทย
รุนแรกคือบิดาและมารดา หรือเพื่อนของบิดาและมารดา โดยจะหารือวาระเรื่องนี้กันตอในการ
ประชุมสามัคคีซัมมิต ครั้งที่ 4 ณ นครลอสแอนเจลิส ในฤดูใบไมรวง ป ค.ศ. 2017 อนึ่ง 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

19
จะรับฟงนโยบายและดําเนินตามแนวทางหรือคําแนะนําของทานเอกอัครราชทูตไทยและทานกงสุลใหญ
ทุกทาน”10
ประธานศูนยศิล ปวัฒ นธรรมไทยแหง นครชิคาโก (Thai Cultural and Fine Arts
Institute) ใหความเห็นเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยในนครชิคาโก โดยใชนโยบายการ
ทูตประชารัฐ และการทูตวัฒนธรรม ดังนี้
“ศูนยศิล ปวัฒ นธรรมไทยแหง นครชิคาโก กอ ตั้ง มาตั้ง แตป ค.ศ. 1975 และได ดําเนิ น
กิจกรรมดานสง เสริม และเผยแพรวัฒ นธรรมไทยอยางเขม แข็งมาโดยตลอด ในชวงแรกเริ่มกอตั้ง
ประธานศูนยฯ เปนกลุมนายแพทยผูมีใจรักดานวัฒนธรรมไทย นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย ผลัดกันเปน
ประธาน อุทิศตนทั้งกําลังกายกําลังทรัพยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัว
ที่ใกลชิดกับบุคลากรชั้นบรมครูของกรมศิลปากรในชวงนั้น อาทิ อาจารยปกรณ พรพิสุทธิ์ ดร. ศุภชัย
จันทรสุวรรณ อาจารยวันทนีย มวงบุญ เปนตน โดยในชวงทศวรรษที่ 70–80 ศูนยฯ ไดนําอาจารย
จากกรมศิลปากรและลูกศิษยไปแสดงที่หอประชุม (Hall) ในนครชิคาโกหลายครั้ง โดยชุมชนไทยใน
นครชิคาโกชวยกันระดมเงินทุนเปนคาเดินทางไปกลับ และอาจารยจากกรมศิลปากรและลูกศิษยก็พักกัน
ตามบานคนไทยเพื่อประหยัดคาใชจาย เปนที่สนุกสนานและคุนเคยสนิทสนมกันดี การแสดงนาฏศิลป
และโขนก็ไดรับความชื่นชอบจากชาวอเมริกันในนครชิคาโกเปนอยางมาก อีกทั้งศูนยฯ เคยนําเยาวชนไทย
จากนครชิคาโกไปรวมแสดงกับกรมศิลปากรที่โรงละครแหงชาติ ไดรับการชื่นชมและตอบรับที่ดียิ่ง
จากคนไทย
อยางไรก็ดี ปจจุบันตั้งแตราวป ค.ศ. 2010 คนไทยรุนแรกที่เคยดําเนินกิจกรรมดังกลาวได
เริ่มเกษียณอายุ และลูกหลานก็ยายไปประกอบอาชีพในมลรัฐอื่นทางฝงตะวันตกหรือฝงตะวันออก
หรือยังอยูระหวางสรางครอบครัว กอปรกับเงินสนับสนุนจากภาครัฐลดลง ทําใหบทบาทของศูนยฯ ใน
การเปนผูนําดานสงเสริมวัฒนธรรมไทยดูเหมือนจะลดลงบ างในชวงนี้ แตศูนยฯ ยังคงทําการสอน
นาฏศิลปและดนตรีไทยแกคนไทยรุนสองและสามอยางตอเนื่อง และพรอมใหความรวมมือกับสถาน
กงสุลใหญ ณ นครชิคาโกเสมอเรื่องการเผยแพรวัฒนธรรมไทยแกชาวอเมริกันและชาวตางชาติ เพราะ
วัฒ นธรรมไทยเปนจุดแข็ง ของประเทศไทยที่ชาวอเมริกันชื่ นชอบและประทับ ใจ การแสดงทาง
วัฒนธรรม เชน นาฏศิลป โขน และดนตรีไทย ลวนเปนภาษาสากลที่ชนทุกเชื้อชาติสามารถเขาใจและ
จดจําไดยาวนาน แมจะยังไมเคยไปประเทศไทยหรือไมเขาใจภาษาไทยเลยก็ตาม
ผมและศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโกเห็นดวยอยางยิ่ง และพรอมจะสนับสนุน
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และนโยบายประชารัฐของรัฐบาลไทย ในการรวมมือกันทุกภาคสวน
เพื่อนํานโยบายการทูตวัฒนธรรมมาใชสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนแกชุมชนไทย สนับสนุน
ผลประโยชนของคนไทยและสงเสริมการทองเที่ยวไทย นครชิคาโกเปนมหานครที่มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ การแสดงวัฒนธรรมไทยที่งดงาม ดนตรีไทยที่ไพเราะ และวิถีชีวิตแบบไทยที่มีเอกลักษณ
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ประธานและอดีตประธานสมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา หรือ TAFF ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
ค.ศ. 2017 ที่กรุงเทพฯ ระหวางนําคณะเยาวชนไทยจากนครชิคาโกและเขตมิดเวสต จํานวน 35 คน เยือนประเทศไทย
ตาม“โครงการเยาวชนไทยจากนครชิคาโกและเขตมิดเวสตของสหรัฐอเมริกาเยือนถิ่น ครั้งที่ 2” ระหวางวันที่ 1–10
กรกฎาคม ค.ศ. 2017 ทั้งนี้ สมาคม TAFF เปนสมาคมเดียวในนครชิคาโกที่เปนตัวแทนของชุมชนไทยรุนสองและ
สาม มีภาพลักษณในหมูชุมชนไทยรุนแรกวาเปนสมาคมของเด็กๆ รุนลูกหลาน

20
จะทําใหชาวอเมริกันและคนอีกหลายเชื้อชาติรูจักประเทศไทยในแงมุมที่ดีและมีทัศนคติที่ดีตอคนไทย
และประเทศไทย อยากเดินทางไปเที่ยวไทย”11
นายอรุณ สัมพันธวิวัฒน ประธานและผูบริหารโครงการศูนยไทยทาวนแหง นครชิคาโก
(Thai Town Center of Chicago หรือ TTCC)12 และเจาของรานอาหาร อรุณ (Arun’s Thai
Restaurant) และรานอาหาร Taste of Thai Town ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ วัฒ นธรรมไทย
โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหาร (Culinary culture) ดังนี้
“คนไทยที่เขามาตั้งหลักปกฐานในนครชิคาโกนั้นมีจํานวนไมนอย เรามีสมาคมและชมรม
ตางๆ มากมาย แตวิถีชีวิตและการสมาคมติดตอของชุมชนชาวไทยยังอยูในวงจํากัด กิจกรรมตางๆ มัก
เกิดขึ้นภายในหมูคนไทยดวยกัน เราจึงกลายเปนชนกลุมนอยซึ่งชาวอเมริกันทั่วไปไมมีโอกาสไดรูจัก
มักคุน ถึงเวลาแลว...ที่ลูกหลานคนไทยซึ่งถือกําเนิดในประเทศนี้ควรไดรับการปลูกฝงใหตระหนักถึง
รากเหงาของความเปนไทย และควรไดรับการผลักดันใหแสดงบทบาทของความเปนไทยอยางเต็ม
ภาคภูมิเพราะตอไปอนาคตพวกเขาเหลานี้ตองรับหนาที่เปนตัวแทนคนรุนบุกเบิกในการสมาคมและ
สื่อประโยชนกับชาวตางชาติอยางไมขัดเขิน
ในปจจุบัน รัฐบาลชิคาโกเองก็มีนโยบายสนับสนุนความแตกตางและความเสมอภาคของชน
กลุมนอยจากชาติตางๆ (Ethnic Diversity) ซึ่งเขามาพํานักอาศัยอยูในเมืองนี้ รัฐบาลชิคาโกตระหนัก
ดีวาประชาชนตางเผาพั นธุ ตางวัฒ นธรรม ลวนมีคุณคาและเอกลัก ษณพิเ ศษเฉพาะตนที่จ ะเปน
ประโยชนตอประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรวม นโยบายของรัฐบาล(ชิคาโก)ดังกลาวจึงเปนประโยชน
อยางยิ่ง สําหรับ คนไทยซึ่งเปนชนกลุมนอยกลุม หนึ่ง นับวาเปนโอกาสที่ดีของคนไทยที่จะไดแสดง
บทบาทและความสามารถเพื่อตนเองและสังคมไดอยางเต็มที่ เราควรอาศัยวัฒนธรรมอันงดงามของ
เราเปนสื่อสัมพันธในการคบหาสมาคมกับชาวอเมริกัน วัฒนธรรมไทย...ไมวาอาหาร พุทธศาสนา
การศึกษา ศิลปกรรมประเพณีตางๆ ลวนมีเอกลักษณพิเศษเปนที่ยกยองไมดอยไปกวาชนชาติอื่น เพื่อ
การเจริญเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยซึ่งกําลังพัฒนาตนเองไปอยางรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมจึงเปนกลไกและสื่อสัมพันธอันดีที่สามารถโนมนาวใหชาวตางชาติหันมาสนใจประเทศไทย
มากยิ่งขึ้น

11

ประธานศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก ใหสัมภาษณโทรศัพทระหวางประเทศผานอินเตอรเน็ต
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
ชุมชนไทยและชุมชนชาติอื่นๆ ในนครชิคาโก เชนดานสุขภาพ โดยรวมมือกับ Thorek Memorial Hospital และ
ดานการศึกษา โดยใหความรูเกี่ยวกับวิถีไทยและเอกลักษณไทย (3) ดานวัฒนธรรม คือ ตั้งสถาบันอาหารไทย
สถาบันสงเสริมศิลปะการแสดงและประเพณีไทย และศาลพระพรหม
ปจจุบัน TTCC เปดโครงการระยะที่ 1 แลว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 โดยมีนายทรงพล สุขจันทร
กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก (ในขณะนั้น) เปนประธานในพิธีเปด มีผูบริหารทองถิ่นของนครชิคาโก ชุมชนทองถิ่นชิคา
โก ชุมชนไทย พรอมดวยสื่อมวลชนทองถิ่นเขารวมงานพิธีเปด TTCC ระยะที่ 1 ประกอบดวยรานอาหารไทย
“Taste of Thai Town” มูลนิธิไทย–อเมริกันแหงนครชิคาโก และการตั้งศาลพระพรหม
12
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ดวยพื้นฐานทางสังคมไทยอันมีพุทธศาสนาเปนเสาหลัก งานประจําปของสมาคมตางๆ และ
พิธีกรรมทางศาสนามีจัดกันอยูเสมอในวัด แตกิจกรรมวัฒนธรรมเหลานั้นยังอยูในวงแคบ สวนใหญ
เปนงานรื่นเริงโดยมิไดคํานึงถึงประโยชนจากการสรางภาพลักษณหรือขยายผล ยังมีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอีกหลายประเภท เชน ชมรมดนตรีไทย ชมรมวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ยังขาดการสนับสนุนอยาง
จริงจังจากรัฐบาลไทย ชมรมวัฒนธรรมดังกลาวยังตองพึ่งพาตนเอง และดูเหมือนวารัฐบาลไทยไมมี
นโยบายใดๆ ที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ทั้งๆ ที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมเหลานี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
คนไทยในตางแดน เราจะเปนชุมชนที่มีคาไดอยางไรถาหากเราไรบทบาทและขาดภาพลักษณอันเปน
ภาคภูมิใจของอารยะชน? ... เมื่อถึงเวลาที่พวกเราตองการจะสรางชุมชนชาวไทยในตางประเทศให
แข็งแรงขึ้น การขอรองใหรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องที่ไมเหลือบากวาแรงและไมขัดตอนโยบายของรัฐ
รัฐบาลไทยคงเต็มใจ
TTCC มีโครงการจะตั้งสถาบันอาหารไทย เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมดานอาหารใหเปนที่รูจัก
มากขึ้น อาหารไทยมีพื้นฐานมาจากอาหารทองถิ่นของทั้งสี่ภาคซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย และ
สําหรับชาวตางชาติที่คุนเคยอาหารไทยอยูกอนแลว จะไดมีบทบาทใหมๆ สามารถเขามารวมกิจกรรม
เรียนรูเรื่องการปรุงอาหารไทย เพื่อผลักดันการใชวัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น และ
สามารถขับเคลื่อนและผลักดันใหอาหารไทยขยายตัวไปสูตลาดโลกไดอยางรวดเร็ว”13
จากความเห็นของอดีตกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก และผูนําชุมชนไทยในนครชิคาโกขางตน
ทําใหสามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนไทยใน
นครชิคาโก ดังนี้
จุดแข็ง (Strength) หรือความสามารถและ
สถานการณที่ดี
1. ศักยภาพและความสามารถดานศิลปวัฒนธรรม
ไทยของชุมชนไทยและการจัดองคกรที่เขมแข็ง
- ศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก
- สถาบันนาฏศิลปและดนตรีไทยของวัดธัมมาราม
- สภาวัฒนธรรมไทยแหงนครชิคาโก (กอตั้งโดย
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ไดรับนโยบายและการสนับสนุนดาน
งบประมาณจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม)
- สมาคมรานอาหารไทย
- Thai Town Center of Chicago
- Thai–American for the Future

13

จุดออน (Weakness) หรือความสามารถและ
สถานการณที่เปนขอดอย ตองไดรับการแกไข
1. การหดตัวของชุมชนไทยจากการเกษียณอายุ
ของชุมชนไทยรุนแรก
2. ชุมชนไทยรุนสองยังขาดความตื่นตัวและขาด
การสืบทอดกิจกรรมของชุมชนไทย
3. ทัศนคติของชุมชนไทยรุนสองที่มลี ักษณะ
passive
4. กิจกรรมของชุมชนไทยในระยะหลังทีม่ ี
ลักษณะ inward looking และไมเนนการ
สรางภาพลักษณหรือการขยายผล

อรุณ สัมพันธวิวัฒน, From Vision to Reality (Thai Town Center, มกราคม 2013).
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โอกาส (Opportunity) หรือหนทางที่ทําให
ประสบความสําเร็จ
1. นโยบายการทูตประชารัฐ และนโยบายการทูต
วัฒนธรรม
2. การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
คือ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและ
กระทรวงพาณิชย
3. นโยบายของรัฐบาลทองถิ่นนครชิคาโกที่
สนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม

อุปสรรค (Threat) หรือปจจัยที่ขัดขวางการ
ทํางาน
1. ขาดการสนับสนุนดานนโยบายและ
งบประมาณจากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
2. ผลประโยชนของสหรัฐฯ ที่ไดรับจากชุมชน
ไทยและประเทศไทย

การวิเคราะห SWAT Analysis ถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชนไทย
ผูเขียนพบวา
1) ชุมชนไทยมีศักยภาพสูงและมีจุดแข็งทางดานวัฒนธรรมและอาหาร มีการจัดองคกรที่
เขมแข็งในรูปของสมาคม/ชมรมคนไทยที่มีเครือขายแนนแฟน
2) การนํานโยบายการทูตประชารัฐและนโยบายการทูตวัฒนธรรมมาดําเนินการ โดยสถาน
กงสุลใหญฯ เปนผูนําทุกภาคสวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถิ่น ภาคประชาชน (ชุมชนไทย)
รวมทั้งสื่อมวลชนเขารวมในกิจกรรมดานเผยแพรวัฒนธรรมไทยและอาหารไทย รวมทั้งการบูรณาการ
นโยบายจากทุกภาคสวนจะเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย
สง ผลดีตอการรัก ษาผลประโยชนของชุม ชนไทยในนครชิคาโก และประเทศไทย โดยเฉพาะดาน
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
3) การกระตุนและผลักดันชุมชนไทยรุนสองและสามใหมีบทบาทมากขึ้นในการเผยแพร
วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยรวมกับกลุมชุมชนไทยรุนแรก โดยเนนกิจกรรมเพื่อสงเสริมภาพลักษณไทย
และสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย ซึ่งสามารถนําไปขยายผลตอในดานการทองเที่ยว รวมทั้ง การ
ผลักดันชุมชนไทยรุนสองใหมีสวนรวมในการเมืองทองถิ่นมากขึ้น จะชวยแกไขจุดออนในเรื่องชุมชนไทย
รุนสองและสามขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมกับชุม ชนไทยรุนแรก และขาดบทบาทเชิงรุก ไมมี
กิจกรรมเสริมภาพลักษณ และไมมีสวนรวมทางการเมืองกับคนทองถิ่น
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
การทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย
3.2.1 นโยบายการทูตวัฒนธรรม
ตั้ง แต ป ค.ศ. 2010 กระทรวงการตางประเทศ ไดเ ริ่ม ดําเนินนโยบายการทูต
วัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธระดับประชาชนใหมีความใกลชิดแนนแฟนซึ่งสถานกงสุลใหญ
ณ นครชิคาโกไดนํานโยบายการทูตวัฒนธรรมมาดําเนินการ โดยรวมมือกับชุมชนไทยในนครชิคาโก
ซึ่ง มีขนาดใหญ และมี จุดแข็ง เรื่องการเป ดรานอาหารไทย และการเผยแพรศิล ปวัฒ นธรรมไทย
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีและประชาสัมพันธประเทศไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม อาหาร และ
การทองเที่ยว ซึ่งประสบความสําเร็จเปนที่ประทับใจของชาวอเมริกันและชาวตางชาติมาโดยตลอด
การนํานโยบายการทูต วัฒ นธรรมมาใช ส ง ผลตอ การสร างกลุม Friends of
Thailand (FoT) ในนครชิคาโก อาทิ นายกเทศมนตรี (Mayor) นครชิคาโก Secretary of State
ของนครชิคาโก นักธุรกิจ ศิลปน นักการเมืองทองถิ่น สื่อมวลชน และชาวอเมริกันที่ชื่นชอบประเทศไทย
ซึ่งเปนกลุมใหญและมีอิทธิพลตอการเมืองและชุมชนทองถิ่น อีกทั้งมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจ
ของรัฐบาลทองถิ่นใหมีความชื่นชมและเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยอยาง
แนบเนียน ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมจะแตกตางจากการดําเนินการทางการทูตแบบ
ดั้งเดิมที่เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ (Government to Government) แตการทูตวัฒนธรรมจะ
เนนการใชวัฒนธรรม เชน ภาษา นาฏศิลป ดนตรี วิถีชีวิต อาหาร ศิลปหัตถกรรม เปนสื่อในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน (Government to People) ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม หรือสื่อมวลชนในตางประเทศ หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง โดยมีวัฒนธรรมเปนสื่อเชื่อม
ความเขาใจอันดีร ะหวางประชาชน ซึ่ง ถือเปนเครื่องมือหนึ่ง ของการดําเนินการทางการทูตเพื่อ
ประชาชน
พันธกิจของสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ในป ค.ศ. 2012–2013 คือ (1) สงเสริม
วิถีไทย โดยใชจุดแข็งของไทยดานศิลปวัฒนธรรม อาหารและบริการ (2) สงเสริมสินคาไทย 3 ชนิด
คือ น้ํามะพราว น้ําผลไมเพื่อสุขภาพ ดอกกลวยไม (3) เชื่อมโยงชุมชนไทยรุนสองใหมีความรักและ
ผูกพันกับไทย และ (4) สรางและกระชับเครือขาย Friends of Thailand โดยใชวัฒนธรรมเปนสื่อ
เชื่อมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนไทยและอเมริกัน
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 ซึ่งทําไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง แมในชวงที่
ประเทศไทยมีปญ หาความไมส งบจนกระทั่ง ชวงภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2014 มาจนถึงปจจุบัน การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยโดย
ความร ว มมือ จากชุ ม ชนไทยและกระทรวงวั ฒ นธรรมก็ ยั ง คงไดรั บ ความสนใจอย า งกว า งขวาง
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ชาวอเมริกัน ยัง คงสนใจเขารว มกิจ กรรมตา งๆ ที่ป ระชาสัม พัน ธป ระเทศไทยโดยใชอาหารและ
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 ไดชวยสรางเขมแข็งแกชุมชนไทยและสรางชื่อเสียงแก
ประเทศไทย นําไปสูภาพลัก ษณที่ดีและสรางความเชื่อมั่นแกป ระเทศไทย ตลอดจนสงเสริม การ
ทองเที่ยววิถีไทยในประเทศไทย
การใชนโยบายการทูตวัฒนธรรมโดยมีชุมชนไทยเปนกลไกสําคัญนี้ มุง หวัง ที่จ ะ
สรางบรรยากาศอันดีในระยะยาวและกระชับ มิตรไมตรีระหวางกันในระดับ ประชาชนเพื่อรองรับ
นโยบายตางประเทศของไทยที่จะตามมาในอนาคต อีกทั้งเปนการดึงศักยภาพของชุมชนไทยที่มีจุดแข็ง
(strength) ในดานวัฒ นธรรมและอาหารไทย และการจัดองคก รที่เ ขมแข็ง ใหชาวอเมริกันและ
ชาวตางชาติอื่นๆ เห็นถึงพลังของชุมชนไทย อันจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทยและสราง
ชื่อเสียงแกประเทศไทยดวยอีกทางหนึ่ง
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโกพยายามผลักดันนโยบายการทูตวัฒนธรรมอยาง
เต็มที่ และสนับสนุนงบประมาณใหชุมชนไทยรุนสองมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนไทย และ
เขารวมเปนสมาชิกในสมาคม/ชมรมของชุม ชนไทยอื่นๆ เพื่อเปนการเตรียมการใหมีบ ทบาทนําใน
ชุมชนไทยแทนชุมชนไทยรุนแรกที่กําลังเกษียณอายุลง โดยสถานกงสุล ใหญฯ ไดเสนอ “โครงการ
เยาวชนไทยในเขตมิดเวสตของสหรัฐอเมริ ก าเยือนถิ่น” เพื่อขอการสนับ สนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการตางประเทศเปนประจําทุกป และใหสมาคมคนไทยอเมริกันเพื่อวันขางหนา (TAFF)
ดําเนินการติดตอกันไดสําเร็จเปนเวลา 2 ปแลว คือ ในป ค.ศ. 2016 และป ค.ศ. 2017
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญฯ ไดเริ่มเสนอ “โครงการเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทย
ฝก งานดานการเมืองในสํานั ก งานของนั ก การเมืองทองถิ่ นนครชิคาโก” เพื่อขอการสนับ สนุ น
งบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศ สําหรับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยจํานวน 2 คน ที่ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ไดฝกงาน เรียนรู และมีสวนรวมในการเมืองทองถิ่นของสหรัฐฯ ทุกป เปนเวลา 3
เดือน ในชวงฤดูรอน โดยเริ่มดําเนินงานในป ค.ศ. 2017 และใหสมาคม TAFF รวมกับสมาคมไทย–
อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส รวมกันเปนผูคัดเลือกเยาวชนไทยและดําเนินโครงการรวมกับสถานกงสุลใหญฯ
เพื่อสรางเครือขายชุม ชนไทยกับนัก การเมืองทองถิ่น และสร างแรงบันดาลใจแกเ ยาวชนอเมริกัน
เชื้อสายไทยใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการเมือง เพื่อแสดงความเห็นและความ
ตองการใหเปนที่ประจักษแกผูกําหนดนโยบายทองถิ่น และเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชนไทย
การผลัก ดันชุมชนไทยรุนสองใหเ พิ่มบทบาทในกิจกรรมของชุม ชนไทยและเริ่ม
ทํางานกับสมาคมไทย–อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส ซึ่งเปนสมาคมที่ใหญและสําคัญที่สุดของชุมชนไทย
รุนแรกนั้น เปนการแกไขจุดออน (weakness) ของชุมชนไทย แกปญหาการหดตัวของชุมชนไทยจาก
การเกษียณอายุของชุมชนไทยรุนแรก สรางความตื่นตัวแกชุมชนไทยรุนสองในการสืบทอดกิจกรรม
ของชุมชนไทยรุนแรก ปรับเนนกิจกรรมใหเนนภาพลักษณของไทยและสามารถนําการทูตวัฒนธรรม
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ไปขยายผลตอไดทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจ แกไขทัศนคติของชุมชนไทยรุนสองที่มีลักษณะ
passive เนื่องจากคิดวาไมจําเปนตองเขารวมกิจกรรมของชุมชนไทยในตอนนี้เนื่องจากชุมชนไทยรุนแรก
ก็ยังทํางานได อีก ทั้ง เปนการเตรียมการในชวงเปลี่ยนผานชุม ชนไทยจากรุนหนึ่งไปยัง อีก รุนหนึ่ง
โดยเฉพาะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดวิกฤตการณ
3.2.2 นโยบายการทูตประชารัฐ
สถานกงสุ ล ใหญ ฯ เป น ผู นํ า และประสานงานดึ ง ทุ ก ภาคส ว น คื อ ภาครั ฐ
ภาคประชาชน และภาคเอกชนไทย/ธุรกิจทองถิ่นในนครชิคาโกและมลรัฐในเขตมิดเวสตเ ขารวม
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนไทยเปนประจําและหลากหลาย เพื่อสรางความสัมพันธระหวางทุกภาคสวน
และใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ผานโรงเรียนสอน
ภาษาไทย ชมรมนาฏศิลป และโรงเรียนดนตรีไทย เพื่อทําหนาที่ในการสงเสริมประเทศไทยตามพันธกิจ
ของสถานกงสุล ใหญฯ อั นทําใหภาครัฐ (สถานกงสุล ใหญฯ และหนวยงานทีม ประเทศไทยของ
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก) ภาคประชาชน (สมาคม/ชมรมของชุม ชนไทย) และภาคเอกชน
(บริษัทไทยที่เขามาลงทุนในสหรัฐฯ และภาคธุรกิจทองถิ่น โดยเฉพาะรานอาหารและผูนําเขาวัตถุดิบ
สําหรับประกอบอาหาร) ไดตระหนักรูในบทบาทสนับสนุนของภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริม
ประเทศไทยไปในทิศทางเดียวกัน
สถานกงสุลใหญฯ ไดดําเนินบทบาทในฐานะ CEO ในการประชุมทีมไทยแลนดเพื่อ
บูรณาการนโยบายของรัฐบาลในทุกดาน โดยเฉพาะนโยบายการทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐ
เพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนแกชุมชนไทยในนครชิคาโกและมลรัฐในเขตมิดเวสต ในการนี้
สถานกงสุลใหญฯ ไดพยายามกระชับความสัมพันธกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจทองถิ่น เพื่อชักชวน
ใหสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนไทย ซึ่งจะชวยเสริมสรางเครือขาย Friends
of Thailand กลุมดานวัฒนธรรม14 อันเกิดจากความประทับใจในภาพลักษณที่ดีของไทย เปนความ
พยายามในการเอาชนะใจ (winning hearts and minds) และสรางความนาเชื่อถือของไทยใน
สายตาของนานาประเทศในระยะยาว (นอกเหนือจาก Friends of Thailand กลุมดานธุรกิจจากการ
ลงทุนของไทยในสหรัฐฯ ที่เปนการทําประโยชนดานเศรษฐกิจและการสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน
ทองถิ่น และทําให ส.ส. และ ส.ว. ทองถิ่นเกรงใจไทยและสนใจไทย) ซึ่งกลุม Friends of Thailand
ทั้งสองกลุมจะเปนชองทางในการรองขอใหเปนปากเสียงใหไทยในความสัมพันธกับสหรัฐฯ ในภาพใหญ
โดยเฉพาะเรื่องการคาและธุรกิจไดโดยงาย
ในงานเทศกาลไทย (Thai Festival) และเทศกาลอาหารไทย (Thai Food
Festival) สถานกงสุลใหญฯ ไดเชิญทุกภาคสวนเขารวมหารือเพื่อชักชวนใหเขารวมในงานดังกลาว
อันเปนการบูร ณาการทุกภาคสวนใหรวมกันดําเนินกิจ กรรมและมีสวนรวมกําหนดนโยบายและ
แนวทาง (Theme) ของงาน ดังนี้
14

กลุม Friends of Thailand (FoT) ในนครชิคาโก อาทินายกเทศมนตรี (Mayor) นครชิคาโก Secretary of
State ของนครชิคาโก นักธุรกิจ ศิลปน นักการเมืองทองถิ่น สื่อมวลชน ชาวอเมริกันที่ชื่นชอบประเทศไทย
โดยเฉพาะอาหารและวัฒนธรรม ซึ่งเปนกลุมใหญและมีอิทธิพลตอการเมืองและชุมชนทองถิ่น อีกทั้งมีบทบาทสําคัญ
ตอการตัดสินใจของรัฐบาลทองถิ่น
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1) ภาคประชาชน คือ ชุมชนไทยรุนแรกและรุนสอง ซึ่งมีจุดแข็งดานวัฒนธรรม
เขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมกับภาครัฐในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นตามจุดแข็งของตนเอง เชน
ชุมชนไทยรุนสองมีศักยภาพโดดเดนดานแฟชั่นดีไซน และดนตรีไทยรวมสมัย สวนชุมชนไทยรุนแรกมี
ศั ก ยภาพโดดเด น ด า น นาฏศิ ล ป ดนตรี ไ ทยคลาสสิ ก การนวดแผนไทย การแกะสลั ก และ
ศิลปหัตถกรรม เปนตน
2) ภาคเอกชนและธุรกิจ ทองถิ่น มีจุดแข็ง ดานอาหารไทยและวัตถุดิบสําหรับ
ประกอบอาหาร สามารถเปดบูธขายอาหาร/ใหชิม ตัวอยางอาหาร แสดงสินคาและวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณสําหรับประกอบอาหารไทย รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจนําเขาวัตถุดิบ
ของตน
3) ภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย สํานักงานสงเสริมการลงทุน และการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สามารถเขามาดูแลเรื่องการตลาด matching คูคาทางธุรกิจไทยกับเครือขายธุรกิจ
ทองถิ่นในสินคาเปาหมายและบริการตามเปาหมายของไทย ใหขอมูลเรื่องการสงเสริมการลงทุน และ
สงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเปนการขยายผลจากการดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรมและการทูตประชารัฐ
4) ภาคประชาชน (ชุมชนไทยและสมาคม/ชมรมตางๆ ) ภาคเอกชนในนครชิคาโก
(เชน บริษัทไทยซัมมิต) และภาคธุรกิจทองถิ่น (เชน รานอาหารและผูนําเขาวัตถุดิบดานอาหาร) ตางมี
ความพรอมและมีศักยภาพที่จะรวมมือกับภาครัฐในการดําเนินนโยบายการทูตประชารัฐและนโยบาย
การทูตวัฒ นธรรม ทั้ง นี้ นโยบายการทูตประชารัฐเปนการสรางความตระหนักรูใหแกชุม ชนไทย
ภาคเอกชนและภาคธุ ร กิจ ทองถิ่น เกี่ย วกับ นโยบายของภาครัฐ แนวโนม ของประเทศไทยและ
ประชาคมโลกดานนโยบายเศรษฐกิจการคาและภาคธุรกิจ ซึ่งจะชวยรักษาผลประโยชนของชุมชนไทย
ที่ดําเนินธุรกิจทองถิ่นเองดวย นอกจากนี้ การดําเนินนโยบายการทูตวัฒนธรรม และการบูรณาการทุก
ภาคสวนตามนโยบายการทูตประชารัฐ จะชวยเสริมสรางโอกาส (opportunity) ใหแกความสําเร็จใน
การสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนแกชุมชนไทย และรักษาผลประโยชนของชุมชนไทยโดยเฉพาะ
ดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ตามแนวคิดและกรอบทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพยายถิ่นฐานระหวางประเทศ ชุมชนไทยที่
อพยพไปตั้งรกรากที่สหรัฐฯ และรวมตัวกันจัดตั้งเปนชนกลุมนอยที่มีความเขมแข็งในดานวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การจางงาน จะกลายเปนเสียงที่มีพลัง ตอการกําหนดนโยบายของสหรัฐฯ ทั้งนโยบาย
ภายในประเทศและระหวางประเทศ นอกจากนี้ ชุมชนไทยที่มีความยั่งยืนและธํารงไวซงึ่ อัตลักษณทาง
วัฒ นธรรมของตนเองอย า งเข ม แข็ ง และมี จํ า นวนประชากรเพิ่ ม จํ า นวนขึ้ น จะก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และสงผลกระทบตอประเด็นภายในประเทศ (domestic issues)
ของสหรัฐฯ อาทิ การลงคะแนนเสียงทางการเมือง การจางแรงงานตางชาติ ความหลากหลายดาน
ชาติพันธุและวัฒ นธรรม ความเปนพหุสัง คม ดัง นั้น กระบวนการกําหนดนโยบายดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในและตางประเทศของสหรัฐฯ จึงจําเปนตองคํานึงถึงชุมชนชาติพันธที่มีความ
เขมแข็ง โดยเฉพาะกลุม ชาติพันธุที่มีขนาดใหญ และมีพลังความเขมแข็งทั้งดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และเอกลักษณของชาติพันธุ เชน ชุมชนยิว ชุมชนจีน ชุมชนอินเดีย เปนตน หากการกําหนดนโยบาย
ไมคํานึงถึงกลุมชุมชนที่เปนกลุมชาติพันธุที่มีความเขมแข็ง และเปนแรงงานสําคัญในการจางงานแลว
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นโยบายนั้นๆ อาจไมเปนที่ยอมรับและไมประสบผลสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ และอาจสงผลกระทบ
ตอความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศ และความสัมพันธพหุภาคีในประเด็นโลก เชน การละเมิด
สิทธิมนุษยชนได

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ชุมชนไทยในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เปนชุมชนไทยขนาดใหญที่มีศักยภาพและมีจุดแข็ง
ดานวัฒนธรรมไทยและอาหารไทย มีการจัดองคกรในรูปของสมาคม/ชมรมของคนไทยที่เขมแข็ง และ
มีบทบาทในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด
ตั้งแต ค.ศ. 2010 ชุมชนไทยรุนแรกเริ่มเกษียณอายุ และลดบทบาทในกิจกรรมเผยแพร
ศิลปวัฒ นธรรมลงเนื่องจากสูง อายุและมีปญ หาสุขภาพ ในขณะที่ชุมชนไทยรุนสองและสามยังไม
ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองเขามาสืบทอดบทบาทของชุมชนไทยรุนแรกในชวงเปลี่ยนผานนี้ และ
ชุมชนไทยรุนแรกบางสวนยังไมยอมปลอยวางมือจากบทบาทผูบริหารและตัดสินใจในกิจกรรมของ
สมาคม/ชมรม และวัดไทยที่ตนเองมีสวนรวมกอตั้งมาตั้งแตตน
ชุมชนไทยในนครชิคาโกเริ่มลดความเขมแข็งลง จากการลดบทบาทการเขารวมในการเมือง
ทองถิ่น และลดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการเสริมภาพลักษณและสามารถนําไปขยายผลตอได
ในดานการทองเที่ยว กิจกรรมที่ยังคงมีอยางตอเนื่องโดยชุมชนไทยรุนแรกมักเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับศาสนาซึ่งจํากัดเฉพาะคนเชื้อสายไทยและกลุมคนที่ไปวัดไทย มิไดเปดใหคนทองถิ่นเขารวมไดมากนัก
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโกตระหนักดีถึงปญหาการขาดความเขมแข็งของชุมชนไทยที่
เกิดขึ้นในนครชิคาโก ซึ่งหากภาครัฐไมดําเนินการใดๆ อาจสงผลตอความยั่งยืนของชุมชนไทยในนครชิคาโก
จึงไดนํานโยบายการทูตประชารัฐและนโยบายการทูตวัฒนธรรมมาดําเนินการเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและความยั่งยืนแกชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกลเคียง 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
ทั้งนี้ แนวทางการจัดงานเทศกาลไทย ควรคํานึงถึงการสงเสริมวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยวไทย ซึ่ง เปนจุดแข็งของไทยมาโดยตลอด เชน ดานอาหารไทย (สาธิตการประกอบ
อาหารไทย โดยใช วัตถุดิบที่ห าไดในทองถิ่น สาธิตการแกะสลักผักและผลไม ) ดานการแสดงทาง
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วัฒนธรรม (รําไทย โขน ศิลปะการตอสูปองกันตัว เชน มวยไทย) ดานการทองเที่ยว (ประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยววิถีไทย การทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยวมุมมองใหม
หรือ unseen Thailand เชน การทองเที่ยวแบบ homestay การทองเที่ยววนอุท ยานแหงชาติ
การทองเที่ยวแบบเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)
2) งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทย โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม ควรมี
ความตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหก ารดําเนินนโยบายการทูตวัฒ นธรรมสามารถทําไดอยางมี
ประสิ ท ธิภ าพและบรรลุวั ต ถุป ระสงค ในระยะยาว 15 ทั้ ง นี้ การเชื่อ มสัม พั นธ กับ ชุ ม ชนไทยและ
ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถิ่นตามนโยบายการทูตประชารัฐ ตองทําในทุกระดับ เพื่อใหมีความสัมพันธและ
เครือขายกับชุมชนไทยทุกระดับอยางตอเนื่อง ทั้งระดับผูนําไปจนถึงระดับปฏิบัติ
3) สง เสริมการสรางเครือขายของชุม ชนไทยรุนสอง ในสาขาอาชีพตางๆ เชน
กฎหมาย สถาปนิก นักออกแบบ พยาบาล และคอมพิวเตอร ฯลฯ ใหเปนเครือขายมืออาชีพของ
ชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตมิดเวสต โดยสถานกงสุลใหญฯ เปนผูประสานงานสรางเครือขายใน
การลงทะเบียนสาขาอาชีพชองชุมชนไทยรุนสอง และเนนใหมีปฏิสัมพันธกับชุมชนไทยมากขึ้น เชน
เปนที่ปรึกษาทางกฎหมายแกชุมชนไทยและผูประกอบการธุรกิจคนไทย ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
ดานการทองเที่ยวและเผยแพรวัฒนธรรมในลักษณะ mobile unit ใหมีลักษณะเปนมืออาชีพและ
สามารถเคลื่อนยายไปตั้งประชาสัมพันธประเทศไทยไดในหลากหลายพื้นที่ เปนตน
4) ผลัก ดันนโยบายเชิง ปฏิบัติเ กี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรม แลกเปลี่ยน
นักเรียนและบุคลากรดานการศึกษา แลกเปลี่ยนนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม และ
การบริห ารจั ดการมหานครใหเ ปนเมืองใหญที่น าอยูและไม ทํา ลายสิ่ง แวดลอม ซึ่ง นครชิคาโกมี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ อาทิ
(1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใตโครงการเมืองพี่เมืองนอง (Sister
City) ระหวางกรุงเทพมหานครกับนครชิคาโก (อยูระหวางดําเนินการรอลงนาม MoU)
(2) ความรวมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร องคความรู และสือ่ ภาพยนตร ระหวาง
กระทรวงวัฒ นธรรมและการทองเที่ยวของไทย กับคณะศิล ปศาสตร สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อ
ดิจิตอล มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการจัดเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเปนประจําทุกป
โดยอาจสนับสนุนผูสรางภาพยนตรจากนครชิคาโกมาใชสถานที่ทองเที่ยวในไทยเป นสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรใหมากขึ้น
(3) ความรวมมือดานการบริหารจัดการแมน้ํากลางมหานครใหเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งโครงการถนนคนเดินริมแมน้ําชิคาโกสามารถนํามาปรับใชเปนตนแบบกับ
แมน้ําเจาพระยาได
(4) กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และ
อาชีวศึกษา ภายใตโครงการโรงเรียนคูมิตร (Friendship School) โดยจับคูระหวางโรงเรียนในนครชิคาโก
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งบยุทธศาสตรสําหรับสํานักงานในตางประเทศ โดยเฉพาะงบเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนไทย ถูกตัดเหลือ
นอยลงทุกปๆ ในปงบประมาณ 2559 และ 2560 สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก ไดรับงบประมาณในสวนนี้เพียง
100,000 บาท ซึ่งไมเพียงพอตอการสนับสนุนภารกิจของชุมชนไทย อันอาจกระทบตอภาพลักษณและทาทีสนับสนุน
ของภาครัฐตอชุมชนไทย
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กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการโดยเฉพาะองคความรูและ
นวัตกรรมดาน STEM รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมดานวัฒนธรรมและทองเที่ยวไทยเชิงอนุรักษดวย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) กระชับความสัมพันธกับชุมชนไทย ภาคเอกชน/ธุรกิจทองถิ่นตอไป โดยเนน
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และการระดมทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน/ธุรกิจทองถิ่นใน
กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทยและเพื่อประชาสัมพันธประเทศไทย
2) สรางความสัม พันธกับ แกนนําชุมชนไทยในหลากหลายสมาคม/ชมรม อาทิ
สมาคมไทย–อเมริกันแหงรัฐอิลลินอยส สมาคมพยาบาลไทยแหงรัฐอิลลินอยส สมาคมกอลฟ สมาคม
Thai Illinois Friendship Alliance (TIFA) สมาคม Thai American for the Future (TAFF) และ
สมาคมรานอาหารไทย เพื่อเปนฐานในการเคลื่อนยายและขยายความรวมมือในการมีสวนรว ม
กิจกรรมของชุมชนไทยไปยังชุมชนทองถิ่น โดยไมจํากัดอยูเฉพาะในกลุมชุมชนไทย และเนนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม เผยแผธรรมะในศาสนาพุทธ อาหารไทย และกีฬา ซึ่งสามารถสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนทองถิ่น เพื่อขยายกลุม Friends of Thailand ใหชุมชนไทยไดรับการยอมรับจากทองถิ่นวา
เปนชุมชนที่มีคุณภาพ มีเอกภาพ และมีความรับผิดชอบตอสังคมทองถิ่น
3) สรางความผูกพันในระดับ ทองถิ่น โดยสนั บ สนุนใหชุม ชนไทยมีสวนรวมใน
การเมืองทองถิ่นใหม ากขึ้น อาทิ เชิญ ผูบ ริหารทองถิ่นทั้ง ระดับ เทศบาลและระดับ มลรัฐเขารวม
กิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย อาหารไทย และทองเที่ยวไทย สงเสริมการฝกงานและการเขารวมใน
กิจกรรมการเมืองทองถิ่นผานพันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิรธ สมาชิกวุฒิสภาจากมลรัฐอิลลินอยส
เชิญนักการเมืองทองถิ่นมาพูดคุยกับชุมชนไทยเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเปนนักการเมืองเชื้อสายไทย
และจัดกิจกรรมระดมเงินทุนสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งในระดับทองถิ่นที่เปนคนอเมริกันเชื้อสายไทย
ในอนาคต อันจะชวยรักษาและขยายฐานกลุม Friends of Thailand ที่ส นับ สนุนไทยทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมการทองเที่ยว ใหกวางขึ้นอยางตอเนื่อง
4) ผลักดันชุมชนไทยรุนสองและสาม และสมาคม TAFF ใหมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมเพื่อชุม ชนไทยใหมากกวานี้ โดยเฉพาะกิจ กรรมดานวัฒนธรรมไทย อาหารไทย และการ
ทองเที่ยวไทย โดยสถานกงสุลใหญฯ หารือกับสมาคม/ชมรมตางๆ เพื่อใหยอมรับการเปนสมาชิกและ
การมีสวนรวมตัดสินใจของชุมชนไทยรุนสองในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนไทยใหมากกวาเดิม
5) สนั บ สนุน การทํ า งานของสมาคมรา นอาหารไทยในนครชิ ค าโก โดยเชิ ญ
รานอาหารไทย เขารวมเปนสมาชิกสมาคมใหมากขึ้น และสนับสนุนบทบาทในการทํากิจกรรมเพื่อ
สงเสริมอาหารไทย เชน งานเทศกาลอาหารไทย บัตรลดคาอาหารเมื่อไปรับ ประทานอาหารเย็น
รานอาหารไทยที่สถานกงสุลใหญฯ และกระทรวงพาณิชยคัดเลือกใหเขารวมโครงการ เพื่อใหรูจัก
อาหารไทยรสชาติไทยแทใหมากขึ้น
6) รวมจัด/สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับวัดไทยและโบสถคริสตของคนไทย
อื่นๆ ในนครชิคาโกและเขตใกลเคียงมากขึ้น 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) ของการสรางชุม ชนไทยใหเ ปนที่รูจัก ในทองถิ่น และใชป ระโยชนไดจากการ
สนับสนุนของทองถิ่น
9) สานตอและผลักดันการทํา MoU ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
Kendall College ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยดานการทําอาหารที่มีชื่อเสียงของนครชิคาโก เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกันอยางเปนรูปธรรมในการสงเสริมวั ฒนธรรมดานอาหารไทยใหเปนที่
รูจักของชาวอเมริกันและชาวตางชาติ
10) สนับ สนุนกิจ กรรมภายใตโครงการโรงเรียนคูมิตร (Friendship school)
ระหวางโรงเรียนสาธิตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ International school of Ogden นครชิคาโก
ซึ่งไดลงนามใน MoU ตั้งแตป ค.ศ. 2012 เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยและนักเรียนระหวางกันในภาคฤดูรอน
โดยสถานกงสุลใหญฯ เปนผูประสานงานเชิง นโยบายเรื่องนัก เรียนและอาจารยแลกเปลี่ยน ทั้ง นี้
อาจริเริ่ม ขยายความรวมมือจากระดับ โรงเรียนมัธยมปลาย (high school) ไปยังระดับ โรงเรียน
อาชีวศึกษา (vocational college) โดยเนนวิชาการในสาขา STEM อนึ่ง แมปจจุบันโรงเรียนของไทย
และสหรัฐฯ จะปดเทอมภาคฤดูรอนตรงกัน แตนักเรียนและอาจารยแลกเปลี่ยนจากไทยยังคงสามารถ
แสวงหาความรูและประสบการณในสาขา STEM ไดไมจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทานั้น แตอาจเปน
การฝกงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เชน ฝกงานที่รานขายยา หรือหองทดลองของสถาบันคนควาวิจัย
เปนตน สวนนักเรียนและอาจารยแลกเปลี่ยนจากสหรัฐฯ สามารถฝกอาชีพและประสบการณจากการ
ลงพื้นที่ในชนบทรวมกับนักเรียนและอาจารยไทยเพื่อเรียนรูวิถีไทย วัฒนธรรมไทยและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมกับมูลนิธิมั่นพัฒนาของไทย
11) ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อผลักดันใหมีการซอมศาลาไทย (Thai
Pavilion) ณ เมืองแมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน ซึ่งขณะนี้มีอายุ 15 ปแลว แมโครงสรางของศาลาไทยจะ
ยังอยูในสภาพดี แตการตกแตงดานสถาปตยกรรมเริ่มเสื่อมโทรมและหลุดรอนจากสภาพภูมิอากาศที่
หนาวจัดในฤดูหนาวและแดดจัดฤดูรอน ทั้งนี้ ศาลาไทยเปนสัญลัก ษณที่สําคัญดานวัฒนธรรมไทย
อยางหนึ่ง การปลอยใหศาลาไทยใหเสื่อมโทรมขาดการดูแล ยอมกระทบตอภาพลัก ษณอันดีของ
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 ซึ่งเปนรานไทยรานเดียวในสหรัฐฯ ที่ไดรับ
รางวัลเกียรติยศ “AAA Five Diamond Restaurant” ติดตอกันเปนเวลา 12 ปจนถึงปจจุบัน
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