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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

ในองค์การสหประชาชาติ ในองค์การ
ใ
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อสมาคมอาเซี ยน นักการทูตหลายคนมีความรู ้
ระหว่างประเทศหลายองค์กา
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ากระทรวงการต่างประเทศยังมิได้ ใช้ความรู ้ความสามารถ
ของนักการทูตไทยทุกคนในทุกสถานเอกอัครราชทูต สถ
100
มีปัญหาและอุปสรรคบาง
อํานวยต่อการปฏิบตั ิ
ญคือมีความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท ฟ้ องร้อง

ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุ ลใหญ่ โดยรวม และเกิด
และของกระทรวงการต่างประเทศ
อุปสรรค ความขัดแย้งในทางส่ วนตัวและการทํา
การปฏิบตั ิราชการของนักการทูตไทยในต่างประเทศ และได้ขอ้ สรุ ปโดยสังเขปว่า
ทํา
ให้เกิดปั ญหา คือ นักการทูตระดับสู งบางรายมีแนวโน้มเป็ นเผด็จการ ชอบใช้อาํ นาจ
จากศูนย์อาํ นาจของกระทรวง
ร
โดยบางกรณี อาจมี
งใช้อาํ นาจข่มขู่ให้ผใู ้ ต้บงั คับ
เกิดได้ในหน่วยงานในต่างประเทศทุ กภูมิภาค
ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้ว
ปั จจัยปั ญหาร่ วม
สภาพแวดล้อมของรัฐผูร้ ับ อันได้แก่ ความทุกข์ยาก
ทุรกันดาร ความไม่สงบ การก่อการร้าย โรคภัยไข้เจ็บ

จ
และคุณภาพ ความรู ้สึกเงียบเหงา มีปมด้อย มีส่วนสําคั
บางคนแปรปรวน

จิตใจของนักการทูต
งมี

คณะ
ผูแ้ ทนและรองหัวหน้าคณะ
มุทิตา
และอุเบกขา จะช่วยแก้ไขบรรเทาปั ญหาความขัดแย้งในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ล ใหญ่
ของ
างจิตสํานึกดังกล่าว โดยจัดฝึ กอบรม
สอดแทรก
มีความ
สามัคคีสมานฉันท์ ใ
ข้มแข็ง ละเว้นการใช้ระบบอุปถัมภ์อย่างเกินควร เพราะจะเป็ นตัวอย่างในการไม่ให้ความเมตตา
กรุ ณา แก่ขา้ ราชการอย่างเสมอภาค ก่อให้เกิดปั ญหาในการปฏิ
ในส่ วนของการบริ หารการทูตในต่างประเทศ ก็จะต้องมีระบบการร่ วมกันทํางานเป็ นทีม
ามรู ้ ความสามารถอย่างเต็มสมรรถภาพ เป็ นการสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่ผนู ้ อ้ ย และจะต้องเสริ มสร้าง
ควรมีโครงการและกิจกรรม
ครอบครัว
ลดความตึงเครี ยด
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักการทูตและครอบครัวได้ไม่มากก็นอ้ ย

น่าจะช่วยให้บรรยากาศในการ
ภาพในการทํางานและ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผูศ้ ึกษาใคร่ ขอขอบพระ

1
ถือกําเ
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พ.ศ. 2552
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บริ หารงานการทูตในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขโดยใช้ธรรมะทางศาสนาข้อ
เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา
เป็ นหลักสําคัญ โดยคาดหวังว่า
จะได้นาํ นโยบายของรัฐบาลปั จจุบนั
ตลอดจนข้อบังคับ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้า ผูป้ ฏิบตั ิงานการทูต การกงสุ ล และ
การต่างประเทศ พ.ศ. 2552
◌ี
จริ งจัง
ผล
ในการทํางานของนักการทูตไทยทุกระดับได้เป็ นอย่างดี
1.1.1 ภารกิจของคณะผูแ้ ทนทางการทูต
คณะผูแ้ ทนทางการทูตประกอบด้วยหัวหน้าคณะ รองหัวหน้าคณะและสมาชิกในคณะ
กระทรวงการต่างประเทศ
ตามระเบียบ
พิธีการทูตให้ดาํ รงตําแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ และคณะผูแ้ ทนถาวรของไทย
ประจําองค์การสหประชาชาติ คณะผูแ้ ทนทางการทูตมีภารกิจตามมาตรา 3 ของอนุสัญญา
1
กรุ งเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ปี พ
1) เป็ นผูแ้ ทนของรัฐผูส้ ่ งในรัฐผูร้ ับ
2) ปกป้ องผลประโยชน์ของรัฐผูส้ ่ ง และคนสัญชาติของรัฐผูส้ ่ งในรัฐผูร้ ับ
3) เจรจากับรัฐผูร้ ับ
4) รายงานสถานการณ์ และพัฒนาการของเหตุการณ์ในรัฐผูร้ ับแก่รัฐผูส้ ่ ง
5) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรระหว่างรัฐผูส้ ่ งกับรัฐผูร้ ับ และพัฒนาความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์
ภารกิจของนักการทูตข้างต้นมีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการรักษาผลประโยชน์
ะ
1

สมพงศ์ ชูมาก. 2548:228

2

ไทยจึงต้องระมัดระวังมิให้เกิดปั ญหาและอุปสรรค
ถาบันสู งสุ ดของประเทศ โดยมีพระมหากษัตริ ยด์ าํ รงตําแหน่งประมุขแห่งชาติ เอกอัครราชทูตจึงอยูใ่ นฐานะผูแ้ ทนขององค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ผูแ้ ทนของนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะผูแ้ ทนทางการทูตในขณะเดียวกัน
เอกอัครราชทูตไม่เพียงดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการระดับ
แต่ยงั ต้องดํารงเกียรติ
ผูแ้ ทนขององค์พระประมุขแห่งชาติและ
ผูแ้ ทนหัวหน้าคณะรัฐบาลไทยด้วย สําหรับนักการทูตในระดับรองลงมา เช่น รองหัวหน้าคณะ
ผูแ้ ทนทางการทูต กงสุ ลใหญ่ รองกงสุ ลใหญ่ ตลอดจนนักการทูตระดับ
นักการทูตของไทยในอดี
ริ มภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในประชาคมระหว่างประ
หลายท่านประสบผลสําเร็ จในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของไทยตลอดมา อาทิเช่น พลตรี
พระเจ้าวรวงศ์ เธอ
อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
อดีตประธานสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติ พันเอก ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรี วา่ การอาเซี ยน นายอานันท์ ปั นยารชุน อดีตปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตหลายประเทศ ต่อมาได้ดาํ รงต◌ํแหน่
า งนายกรัฐมนตรี ถึง 2 สมัย
นายสุ รินทร์ พิศสุ วรรณ อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
เลขาธิ การสมาคมอาเซี ยน หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี อดีตราชเลขาธิ การในพระองค์
แหน่ง
สหประชาชาติ และเอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจําองค์การสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ ก และเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิงตัน ดีซี นานถึง 10 ปี ฯลฯ
1.1.2
1.1.2.1 สภาพแวดล้อมในประเทศรัฐผูร้ ับ
ไม่เป็ น

กันมากนักในสังคมวงนอก คือ

งคราม
การก่อการร้ายความขัดแย้งและกรณี พิพาทในประเทศรัฐผูร้ ับ หรื อแม้แต่การพิพาทระหว่า ง
ประจําอยูใ่ นประเทศ อิรัก อิหร่ าน เนปาล ศรี ลงั กา

3
กัมพูชา ปากีสถาน บังกลาเทศ บางประเทศในทวีปแอฟริ กา บางประเทศมีโรคติดต่อระบาด
มีภยั ธรรมชาติ รุ นแรงฉับ
ต้องมีความอดทน อุตสาหะเป็ นพิ
ยาก
1.1.2.2 ข้อจํากัดด้านบุคลากร
ข้อจํากัดอีกประการห
ตําแหน่งและอัตรากําลังในสถานเอกอัครราชทูต และสถาน

ในประเทศจีน อินเดีย การเปิ ดสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ในประเทศแอฟริ กา ลาตินอเมริ กา

และวันห

ยุดสุ ดสัปดาห์
จนมีคาํ กล่าวว่านักการทูตต้องทํางานตลอด 24

ระยะประมาณ 10 ปี ผ่านมา
นอกเหนือไปจากงานการเมือง งานเศรษฐกิจ งานกงสุ ล งานคุม้ ครองคนไทย งานพิธีการทูต
งานสังคมกับคณะทูต และองค์การระหว่างประเทศ
การทูตไทยยังต้องเสนอและจัดทําโครงการทีมประเทศไทยอันได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมทาง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสารนิเทศกับประเทศรัฐผูร้ ับ โคร
โครงการบูรณาการระหว่างส่ วน
2
เช่นการจัดกงสุ ลสัญจรไปยั
ไทยพักอาศัยโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในปร
และสถานกงสุ ลใหญ่ของไทยประมาณร้อยละ 75 หรื อประมาณ 70 แห่ง มีนกั การทูตไทย
4เอกอัครราชทูตหรื อกงสุ ลใหญ่ และนักการทูตระดับ
1.1.2.3 ความต้องการสมรรถนะสู งสุ ดของนักการทูต
สภาพแวดล้อมของงานการทูตไทยในต่างประเทศดังกล่าวทําให้มีความจําเป็ น
ร่ วมแรง
ทุกคน
ง จริ งจังโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและประชาชนชาวไทย
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ทะเลาะวิวาท และปั ญหา
ของไทยอยูเ่ ป็ นประจําตลอดมา แม้วา่
ว่าจะมิใช่เป็ นปั ญหาใหญ่โต และเห็นได้อย่างชัดเจนนัก แต่ก็ก่อให้เกิด การสู ญเสี ยประสิ ทธิ ภาพ
1.1.3 ประเด็นปั ญหาและผลกระทบในการปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ
1.1.3.1ประเด็นปั ญหาและอุปสรรค
1)
2)
สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย ก่อ
ความไม่สงบ โรคติดต่อระบาดฉับพลัน ภัยธรรมชาติรุนแรง
3)

4) สภาพความกดดันจากการแข่งขันในเวที ระหว่างประเทศ สังคมคณะทูต
5) สภาพความ
ประจําการในกระทรวงการต่างประเทศ และประจําการในต่างประเทศ
6)
นาจอิทธิ พลเกินขอบเขต การขาดเมตตาจิตของ
ผูบ้ งั คับบัญชา การขาดความประนีประนอม สามัคคี สมานฉันท์ ระหว่างผูร้ ่ วมงาน
1.1.3.2 ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
1) เกิดการทะเลาะวิวาท ฟ้ องร้องต่อกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน
บางกรณี ตอ้ งต่อสู ้คดีกนั ในศาล
ก็มี
2) การใช้ความรุ นแรงทางกายภาพ และทางจิตใจ มีการใช้กาํ ลัง ตบตี ขว้างปา
บางรายใช้การข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย
3)
ใจ ทํางานแบบ
เช้าชามเย็นชาม บางรายหันเข้าหาอบายมุข สุ รา นารี การพนัน
4) เกิดอาการไม่ยอมรับคํา
างกระเ ขัดขืน
ไม่ร่วมงาน ขาดระเบียบวินยั เกิดสภาพอนาธิ ปไตย
5) สู ญเสี ยงบประมาณค่าใช้จ่ายใน การส่ งคณะกรรมการสอบสวนไปยัง
ข้าราชการก่อนครบวาระ
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ตามปกติ
6) ความไร้ประสิ
ทางการทูตของไทย
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1
ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานราชการในต่
สัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ระหว่าง
ศัย รวมถึงครอบครัวของนักการทูต
ทําให้นกั การทูต
1.2.2 ผูศ้ ึกษาปรารถนา
1.2.1
แสวงหาแนวทาง
แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานของนักการทูตไทยในต่างประเทศ

1.2.3 ผูศ้ ึกษาต้องการเสนอแนวทางการใช้หลักธรรมทางศาสนาข้อพรห
ได้แก่ ความเมตตา คือความปรารถนาให้บุคคล มีความสุ ข ความกรุ ณา คือ ความปรารถนาให้
และอุเบกขา การทําใจให้เป็ นกลาง เห็น
ถึงสัจธรรม
ระตุน้ เตือนใจ ชักนําและจูงใจให้นกั การทูตไทย โดยเฉพาะนักการทูต
ระดับผูบ้ ริ หารหันมาร่ วมมือกันแก้ไขข้อพิพาท ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท การขาด
ความสามัคคีในส่ วนราชการของไทยในต่างประเทศ
ยดี
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ผูศ้ ึกษาจะทําการรวบรวบข้อมูลรายละเอียดของกรณี ตวั อย่างจากประสบการณ์
ทางการทูตในสถานเอกอัครราชทูต
ปั ญหาของความขัดแย้ง ภายในสถานเอกอัครราชทูต พฤติกรรมของผูบ้ งั คับบัญชา นักการทูต
ยวข้อง การแก้ปัญหาของกระทรวงการต่างประเทศ และผลกระทบ ผล
ตัวอย่างดังกล่าว
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1.3.2 ศึกษาจากการบอกเล่า การสัมภาษณ์
1.3.3 ศึกษาจากหนังสื อเวียน ระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิของกระทรวงการต่างประเทศ
1.3.4
วิถีทางการแก้ไขปั ญหา
เร็ จ และมีคุณธรรมควบคู่กนั ไป
1.4

1.4.1 การศึกษ
รห
ประสิ ทธิ ภาพจะทําให้ได้รับทราบปั ญหา และอุปสรรคในการบริ หารงานในสถานเอกอัครราชทูต
พฤติกรรมของนักบริ หารการทูต การบริ หารงาน มนุษยสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
1.4.2 ผูศ้ ึกษาหวังว่าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารราช
ข้อบังคับด้าน
ศีลธรรม จริ ยธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ หลักธรรมทางศาสนา ข้อพรห
ดังกล่าว
1.4.3
1)
2) ลดความขัดแย้ง การ
ในต่างประเทศ
3)

แนวคิดทฤษฎี

2

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่าสมรรถนะทางคุ ณธรรม (Moral Quotient) เป็ นคุณสมบัติ
(Intelligence Quotient) และสมรรถนะทางอารมณ์
(Emotional Quotient)
รมมีส่วนทําให้องค์กรประสบความล้มเหลวได้พอๆ
กับการขาดสติปัญญา และความบกพร่ องทางอารมณ์ความรู ้สึกของสมาชิกองค์กร โดยเฉพาะ
มมีอาํ นาจและอิทธิ พลสู งในการนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ
กร และสมาชิกขององค์กร
ราชดํารัส
ชาวไทยในโอกาสต่างๆ โดยมีขอ้ ความ
ห้
ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการดํารชีวติ อย่างสอดคล้องกับหลักธรรมเป็ นกิจวัตร
ประจําวัน โดย
เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มาเป็ นปรัชญาหลักในการนําเสนอนโยบายต่อรัฐสภา
และประชาชน
ภาพและการพัฒนา
2.1.1 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภ
29 ธันวาคม 2551
แยก

ของความถูกต้อง พฤติ

ลบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน และเป็ นจุดอ่อนของ
นฐาน
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤต

ภาพ การนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวติ
2.1.2 ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วย จรรยาข้าราชการและเจ้าหน้า
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2 ของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการข้างต้นกล่าวถึงวัตถุ

ฏิบตั ิมาตรฐาน
กลางความประพฤติ

ข้อบังคับ หมวด 1 หน้า 3 ข้อ 5.1 ได้กาํ หนดค่านิยม
สุ จริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ ไม่
ข้าราชการอย่างเคร่ งครัด
ข้อบังคับ หมวด 1 หน้า 3 ข้อ 5.3
และมีเมตตาธรรม
ข้อบังคับ หมวด 2 หน้า 5 ข้อ 9.1 -9.3 ได้กาํ หนดจรรยาสําหรับผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้
ภาวะผูน้ าํ ความสามัคคี การให้อภัย การเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค โดยเป็ นจรรยา
เพศ ฯลฯ
2.1.3
งขวางดุจพระพรหม 4
1)
2)
3)
4) อุเบกขา คือ การทําใจให้เป็ นกลาง เห็นถึงสัจธรรม
2.1.4
วข้อง 3
2

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2548 : หน้า 20-21

2
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1) ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของผูป้ กครอง
ความสุ จริ ต ประพฤติดีงาม ปริ จาคะ การเสี ยสละ อาชชวะ

คือ ทาน การแบ่งปั น ศีล การรักษา

อวิ
มีความ
การไม่ปฏิบตั ิคลาดจากธรรม ถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นสําคัญ
2) หลักธรรมาธิ ปไตย
3)
างระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้
บังคับบัญชา

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

มาก
นูญชีวติ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
จิตวิทยาในการปกครอง โดย อาภา ภมรบุตร
และกฤษณ์ รุ ยาพร

2.2.5
ดา โดย พ. รัตน์ลกั ข์
2.2.6
AQ พลังแห่งความสําเร็ จ โดย Paul G. Stoltz
2.2.7 หนังสื อ
วงการต่างประเทศ
2.2.8 คําสัมภาษณ์ พระมหาสายัณห์ วัดทีปทุตตมาราม กรุ งโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา
2.2.9
2.3 สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึกษา
ริ หารราชการ

โ
3

อ◌้ างแล้ว, ธรรมนูญชีวติ , หน้า 27-29 หน้า 6.
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ว่า หากจะได้มีการกระตุน้
า
ประเทศหันมามีจิตสํานึ กให้ความสําคัญกับการใช้หลักธรรมทางศาสนาในการดํารงชีวิ ต และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นโยบายคุณธรรมของรัฐบาล และข้อบังคับของกระทรวงการ
ร่ วมกันอย่างสงบ สันติ และมีความสุ ข ก็จะสามารถจูงใจชักนํา
ข้อพิพาท ขัดแย้งกันให้กลับตัวกลับใจหันมาร่ วมกัน ช่วยกันระงับแก้ไขและขจัดข้อขัดแย้ง
ระหว่างกันเสริ มสร้างบร
ก่อให้เกิดสมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน

9

3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ประเภทของการศึกษา
ษ
นามธรรมสู ง และมีมาตร
ความดี ความงาม ความมีเมตตา กรุ ณาก็มีการตีความไ
ในทางตรงกันข้าม แล้วแต่ยคุ สมัย อาทิเช่น ประเทศไทยสมัยอยุ
าม
ว่าหญิงงามต้องฟันสี ดาํ สนิทดังสี นิล สตรี ดี
าสามารถในการสงคราม จงรักภักดีต่อเจ้านาย
ตายถวายชีวติ ให้ ในอังกฤษสมัยโบราณถือว่าคนนอกศาสนาเป็ นคนไม่ดี ต้องเอาไปเผาให้ตาย
สมัยลัทธิ คอมมิวนิสต์เข้มข้นในสหภาพโซเวียต จีน และกัมพูชา ยุคเขมรแดง ก็มีการเข่นฆ่าผูม้ ี
ความคิดเห็นตรงกันข้าม เพราะเป็ นพวกจักว
อีก
ได้
ชัดเจนอย่างในทางคณิ ตศาสตร์ นอกจากงานทางการทูตบางด้าน เช่น งานกงสุ
สถิติเชิงปริ ม
หลายๆ ด้านข

นๆ เช่น งานการเมือง งานเศรษฐกิจงานองค์การ

พบหารื อระหว่างบุคคลสําคัญของไทยกับผูน้ าํ ต่างชาติ จํานวนหนังสื อโต้ตอบระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศ ย่อมมิใช่สาระสําคัญ และไม่สะท้อนผลง
ระ
ลก
จึงจําเป็ นต้องใช้วธิ ี การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ในการ

แสดงให้เ

ตในต่างประเทศม
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ประสิ ท

ใด
3.1.1 การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative analysis)
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การรวบรวม
ใช้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารงานการทูตในสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ล
5
ะเภทของ
กับเ
ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน การแก้ไข
ปั ญหาของหน่วยงาน บทสรุ ปสาเหตุของปั ญหา ใน
ได้
างอุปสรรคในการบริ หารงานของหน่วยงานไทย

3.1.2 การอ้างอิงแบบทุติยภูมิ (secondary reference)
(relevant)
บันผูศ้ ึกษาได้หยิบยกคําบรรยาย

ระบบบ

คําบรรยายของนักบริ หาร
-

. พีรพล

ไตรทศาวิทย์
- คําบรรยาย อง ทิศทางแนวโน้มของประชาคมโลก โดย ดร. สุ วทิ ย์ เมษินทรี ย ์
ดร. แก้วตา
โรหิ ตรัตนะ
ดทําให้ยากแก่การ
ยวกับทฤษฎีการบริ หารสมัยใหม่มาประกอบการจัดทําบทวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี
คําบรรยา
ความขัดแย้ง และแนวคิดการบริ หารในยุคโลกาภิ
ปั จจัยทางสังคม ความโปร่ งใส
ธรรมาภิบาล ง
ใน
โลก บางท่านประสบความสําเร็ จในการบริ หารระดับสู งของประเทศ บางท่านเป็ นพระสงฆ์ ได้รับ
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ประกอบการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะการทําบทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
3.2 แหล่ งข้ อมูล
3.2.1 เอกสารราชการ ได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คําแถลง
ของทางการด้านการบริ หาร และด้านจริ ยธรรมของข้าราชการ
3.2.2 เอกสารทางวิชาการ หนังสื อ คําบรรยาย
3.2.3 ข้อมูลจากประสบการณ์ทาํ งานของผูศ้ ึกษาในสถานเอกอัครราชทูตไทยใน 5
ประเทศ คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งลิสบอน ประเทศโปรตุเกส สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งกาฏมาณฑุ ประเทศเนปาล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคลัมโบ
ประเทศศรี ลงั กา
3.2.4 ข้อมูลจากคําบอกเล่า คําสัมภาษณ์ ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
3.3 วิธีการศึกษาวิจัย
3.3.1 ผูศ้ ึกษายกกรณี ตวั อย่าง 5 กรณี
เป็ นอีก 1
กรณี ศึกษา โดยเป็ นปั ญหาข้อขัดแย้งในการทํางานและข้อขัดแย้งส่ วนบุคคลในสถาน
เอกอัครราชทูตและสถาน
เป็ นจุดอ่อนและเป็ น
อุปสรรคครอบคลุมในหลายๆ ด้าน
ในต่างประเทศด้อ
กรณีศึกษา

เหตุการณ์

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิ
ภาพในการทํางาน

การแก้ ไขปั ญหาของ กต.
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3.3.2
บริ หาร กฎหมาย
ตัวอย่าง
ความแตกต่างถ้าหากจะได้มีการใ
เหตุการณ์หรื อป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาข้อขัดแย้งดังกล่าว

นโยบายของรัฐบาล ทฤษฎีการ
เข้าแก้ไข

4
ผลการศึกษาวิจัย
นักการทูตมักจะได้รับการยกย่อง

เป็ นนักเจรจา

ผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของตน ถือได้วา่ น่าจะเป็ นคนฉลาด แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นคนดีมี
บ้านเกิดเมืองนอนเป็ น
อย่างไรก็ตาม จากผลของการศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั ของผูศ้ ึกษา พบว่า นักการทูตไทยจํานวน
(camper)
างระหว่างพวกนักสู ้ (climber) กับ คน
(quitter) ตามทฤษฎีวา่ ด้วยความมานะพยายามในการต่อสู ้กบั วิกฤต (Adversity quotient) ของ
ดร. Paul G. Stoltz คือ แม้วา่ พวกเขา
ดํารง
4
ความสําเร็ จไว้ได้ เพราะไม่มีการพัฒนาสมร
นักการทูตไทยปั จจุบนั
และสถานภาพ

อย่างเช่นในอดี ต มีชีวติ
ทํางานอยูใ่ น

กว่านักวิชาชีพมากหลายของไทย
ผูศ้ ึกษาพบว่าในหลายๆ กรณี การต่อสู ้แข่งขั
ตน
รับทราบกันดีในกระทรวงการต่างประเทศว่า การบริ หารการทูตไทยในต่างประเทศมีหลายแห่งที

4

model นัก
(camper) จะพึงพอใจและหยุดพัก

(quitter)
(climber)

ประสิ ทธิ ผลในการบริ หารการทูตในต่างประเทศได้ในอนาคต
4.1

าพแวดล้ อมกับกรณีปัญหา

มักจะเกิดในสถานเอกอัครราชทูต สถ
post) มีสภาพความกดดันจากความเป็ นอยู่ ผูค้ น

ปรากฏว่าส่ วนใหญ่ของปั ญหา
นดาร (hardship

เลือกสรรจากบุคลากรระดับรอง
ส่ งผลกระทบในทางลบต่อ
ประสิ ทธิ ภาพ/ประสิ ทธิ ผล
สภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัยรอง เพราะบาง
เป็ นส่ วนน้อย
เพราะบุคลากร

ไม่ได้และไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุผลทางความสัมพั
อัตรากําลังข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศจึงสมควรแสวงหาวิธีป้องกันและ
ก
นักการทูตของกระทรวงต่างการประเทศ
นสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน ร่ วมกันผ่อน
ด้รับมอบหม
4.2
ของ
เห็นพ้องกัน

กรณีปัญหา
/คําสัมภาษณ์
5 กรณี ตวั อย่าง ความเห็นของผูศ้ ึกษาและผูบ้ อกเล่า
ขาดหลักธรรม ข้อเมตตาจิตเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมี
โดยเฉพาะ

คน

ผูใ้ หญ่กว่า มี

เมตตาธรรมประจําใจก็อาจไม่
จริ ง

หากผูบ้ งั คับบัชญาจะได้เอาใจใส่
ดูแลผูร้ ่ วมงานอย่างใกล้ชิด ให้ความเมตตา กรุ ณา ให้ความอบอุ่นตามสมควรก็อาจระงับ หรื อผ่อน
ผันบรรเทาเหตุการณ์ได้บา้ ง
ต่างป
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หรื อนักการ
มีผลทําให้การ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพด้อยลง และเกิดปั ญหาอุปสรรคโดยไม่สมควร โดย
ทําให้ขวัญและกําลังใจของนักการทูตลดลง มีการแตกความสามัคคี เกิดอาการท้อแท้ มีปฏิกิริยา
นหัวเอ็มเอสเอ็นระบายออกในเวบไซต์ส่วนตัวของ
เยียวยา อาการไม่ปกติขนาดเบา
ดังในก 1-5
โดยรวมอาจกล่าวได้วา่ แม้วา่ องค์พระประมุขของประเทศไทย จะได้ทรงให้ความห่วงใย
ต่อพสกนิกรชาวไทย และโดยเฉพาะข้าราชการให้ประพฤติตนสอดคล้องกับคุณธรรม ความดีงาม
เป็ นนโยบายของรัฐบาล
ปรองดองกัน แต่ยงั มีขา้ ราชการบางราย
มิได้สนองตอบโดยไม่ยดึ ถือ
ปฏิบตั ิและประพฤติให้สอดคล้อง แม้ทาง กพ. และ กต.
เตือนให้ขา้ ราชการมีจริ ยธรรม คุณธรรม แต่ดว้ ยสาเหตุต่างๆ และสภาพแวดล้อมายเฉพาะหน้า
นักการทูตหลายรายยังคง
ะต้องแก้ไขต่อไป มิให้ ทอนประสิ ทธิ ภาพในการ

4.3

1 การบริ หารสถานเอกอัครราชทูตแบบอัตตาธิปไตย และไม่ สุจริต

ภูมิหลัง
สถานเอกอัครราชทูต
ยุโรป มีนกั การทูตปฏิบตั ิงาน 3 คน คือ
เอกอัครราชทูต เลขานุการเอก เลขานุการตรี
ไม่มีขา้ ราชการสาย
4 คน เป็ นเลขานุการ 1 คน
ธุ รการ 1 คน คนขับรถ
เอกอัครราชทูต 1 คน คนขับรถส่ วนกลาง 1
เอกอัครราชทูต 2 คน
เป็ นคนครัว 1 คน คนรับใช้ 1 คน
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนเคยประจําการต่างประเทศหลายแห่ง ดํารงตําแหน่งระดับหัวหน้าคณะ
ผูแ้ ทน
2 เลขานุการเอก
3 เลขานุการตรี (โท)
3 คน จึงต้องช่วยกัน
เลขานุการตรี (โท)
คลัง พิมพ์หนังสื อราชการ
จาก
หัวหน้าคณะผูแ้ ทน และเลขานุการเอก
มีงานสําคัญในระยะเกือบ 2 หัวหน้าคณะฯ ประจําการก่อนเกษียณอายุ คือ
1) การรับเสด็จการเยือนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร 2) การรับเสด็จ
3) การเยือนของพลอากาศเอก สิ ทธิ
เศวตศิล

1
- การบริ หารสถาน
เอกอัครราชทูตแบบอัตตาธิปไตย
และไม่สุจริ ต

เหตุการณ์
1.
คนขับรถออก 5 คน
2. ลูกจ้างตําแหน่งคนครัวและคน
รับใช้ร้องเรี ยนว่าไม่ได้รับค่าจ้าง
3. การเบิกเงินงบประมาณ ค่าจัด
4.
และลูกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรม

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพ
การแก้ปัญหาของ กต.
ในการทํางาน
1. เสี ยเวลาในการสรรหาคนขับรถ
1. กต. ไม่ได้รับทราบปัญหา
ใหม่ และการสอนงานในระยะเวลา
จํากัด
ลูกจ้างลาออกเอง
2.
2. กต. ขอร้องให้จ่ายเงิน
เอกอัครราชทูตไทยว่ามีผนู้ าํ เผด็จการ
ภายหลัง
3. กต. ไม่ได้รับทราบ
จะทําร้ายตอบโต้
ข้อเท็จจริ ง
3. มีการร้องเรี ยน ฟ้ องร้องต่อ
รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ร้องเรี ยนอย่างเป็ นทางการ
สถานีตาํ รวจในประเทศไทย

1

เหตุการณ์

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพ
ในการทํางาน
4.
ข้าราชการต้องช่วยกันห้ามมิให้หลบหนี
ออกจากบ้านและมิให้หนีออกนอกประเทศ
ร้องเรี ยนต่อเจ้านายระดับสู ง
5. สู ญเสี ยงบประมาณของราชการ
โดยมิชอบ
6. ข้าราชการและลูกจ้างมีสภ
รับประทานยาเป็ นประจํา เป็ นการสู ญเสี ย

การแก้ปัญหาของ กต.

1

สาเหตุของปั ญหา
1.
งจากมีอาํ นาจค่อนข้างเด็ดขาด และห่างไกลจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งกว่า จึงใช้ตาํ แหน่งหน้า
2. ผูบ้ ริ หารมีความโลภ เพราะมีเวลาน้อยก่อนจะเกษีย
ง

3. ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาไม่กล้ารายงานความจริ งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ
งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ข้ อควรปฏิบัติในกรณีตัวอย่ าง
1.
ผูบ้ ริ หาร
2.
งคับบัญชา ดังเช่นการมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบตั ิงานของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั และควร
3.
ผลการพิจารณา

การสอบสวนกรณี ความขัดแย้งต่างๆ ก็ควรมีหนังสื อเวียนสรุ ป

1. พรหมวิหาร
หลักธรรมะ ไล่ลูกจ้างตําแหน่งคนขับรถออกโดยเหตุผลส่ วนตัว คือไม่ ตอ้ งการจ่ายค่าล่วงเวลา และ
ใช้งานขับไปตีกอล์ฟ วันเสาร์ -อาทิตย์ ตลอดวัน
คนรั
1 ใน 4 ก็ไม่
2. ทศพิธราชธรรม อวิโรธนะ การคลาดจากธรรม
ปราศจากความละอายเกรงกลัวต่อบาป ขาดหิ ริโอตตปปะ ก็ยอ่ ม
อ้างตนเสมอว่าเป็ นผูแ้ ทนในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ั
พระยุคลบาทของพระองค์ ทํานองมือถือสากปากถือศีล

-

4.4.

2 การแตกความสามัคคี วิวาทและฟ้องร้ องระหว่ างรองหัวหน้ าฯ และหัวหน้ าคณะ

ผู้แทน
ภูมิหลัง
สถานเอกอัครราชทูต
แถบตะวันออกกลาง มีนกั การทูต
ปฏิบตั ิงาน 3 คน คือ เอกอัครราชทูต
ผูช้ ่วยเลขานุการ 2 คน จากสายสนับ
5 คน เป็ นเลขานุการ 2 คน ฝ่ ายกงสุ ล
1 คน และคนขับรถ 2 คน มีคนครัว และคนรับใช้ เอกอัครราชทูต
2 คน
ปรึ กษาปฏิบตั ิงานตามลําพังกับเจ้า

รองหัวหน้าสํานักงานพาณิ ชย์ถูก
อยกับหัวหน้า

สถานการณ์ภายในประเทศ
ผ่านพ้นสงครามยาวนาน 8
กระจกห้องทํางานแตก
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน ห่างกันเพียง 1-3 เดือน ภาวะความตึงเครี ยดภายในประเทศ ผ่อนคลายลงหลัง
สงคราม กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศยกเลิกสถานะประเทศทุรกันดารเป็ นพิเศษ (hardship
post)
ลงประมาณ 6 เดือน
ภารกิจการปฏิบตั ิงานค่อนข้างน้อย สถานเอกอัครราชทูตมีสภาพคล้ายเป็ นเพียงสัญลักษณ์
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศดังกล่าว มีการเยือนระดับรัฐมนตรี 2
เกิด
งหวัดห่างจากเมืองหลวง
200

2
-การแตกความสามัคคี
วิวาท และฟ้ องร้อง
ระหว่างรองหัวหน้าและ
หัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ทางการทูต

เหตุการณ์

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพ
ในการทํางาน
1. รองหัวหน้าคณะฯทําหนังสื อ 1.
ภาพลักษณ์ของ
ฟ้ องร้องกระทรวงการต่างประเทศ นักการทูตไทย
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส่ งหนังสื อเวียนไปยังสถาน
2. แตกความสามัคคีโดยมีการแบ่งฝ่ ายตอบโต้
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ล
ระหว่างหัวหน้าคณะฯกับรองฯ และพวกอีก
กล่าวหาว่า หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ 2 คน
3. งานราชการหยุดชะงัก ใช้เวลาราชการไปใน
2.
งานรองหัวหน้าคณะ และผูล้ งนาม และกัน
ร่ วมในหนังสื อฟ้ องร้อง
4.
2
3. หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ รายงาน ฝ่ ายต้องรับภาระการทํางานของฝ่ ายรองหัวหน้า
พฤติกรรมของผูฟ้ ้ องร้องต่อ
รษฐกิจ สารบรรณ
กระทรวงฯ และฟ้ องศาลไทยใน โทรเลข พิมพ์หนังสื อราชการ รับ-ส่ งถุงเมล์การ
.
จะให้รองฯ ปฏิบตั ิราชการแทน

การแก้ปัญหาของ กต.
1. กต. ส่ งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งประกอบ
ด้วย ออท. ประเทศใกล้เคียงและ
ข้าราชการจากกองการ
น
เอกอัครราชทูต
2. กต.
หัวหน้าคณะผูแ้ ทน และรองฯ
เกษียณอายุราชการ

2

เหตุการณ์

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพ
ในการทํางาน
5. หัวหน้
านงานคลังเอง
6. ทุกคนต่างเสี ยสุ ขภาพจิตและประสาท
ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด

การแก้ปัญหาของ กต.

สาเหตุของปั ญหา
1.

2

2 คน อายุประมาณ 58 ปี ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว
คณะฯ ก็ปฏิบตั ิตาม
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

ขอความเป็ นธรรมกับพระบาท-

2.

งกร้าวตาม

แบบคนต

งการศึกษา

ดูแคลนเสมอ
3. รองหัวหน้าคณะฯ และพวกเห็นว่า
เงินงบประมาณ จากเงินเหรี ยญสหรั
คุมอย่างเคร่ งครัด
มีตลาดมืดอัตราสู งกว่าราชการ 20 เท่า จึงเรี ยกร้อง
ข้าราชการไป-กลับ ทุกวัน แต่ได้รับการปฏิเสธจึงเกิ ดความไม่พอใจเป็ นอย่างมาก
ข้ อควรปฏิบัติในกรณีตัวอย่ าง
1.

ก

2.
3.
4. กระทรวงฯ ควรใช้ความเข้มแข็งในการตัดสิ นปั ญหา ไม่ปล่อยให้ยืด
หากไม่สามารถปฏิบตั ิ
ก็ควรเรี ยกกลับประเทศโดยเร็ ว
หลักธรรม
1. การขาดเมตตาจิตของหัวหน้าคณะมีส่วนสําคัญ เ
ความรู ้สึกร่ วมกัน มีปมด้อยด้านการศึกษา
2. การขาดมุทิตาจิต

2

2 4

5ม

ไส้ ต้องการแก้

3.
ดําเนินไปกว่า 1 ปี เสี ย
ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่
ประจาน จนต่อมามีการฟ้ องศาลในประเทศไทยต้องลงขอขมาในหนังสื อพิมพ์ การวางเฉยของ
กระทรวงฯ จึงน่าจะเข้าข่ายใช้อุเบกขาและเมตตาธรรมแบบไม่ค่อยเหมาะสม

4.5 กร
3 การบริ หารงานแบบอัตตาธิปไตย การเรียกข้ าราชการกลับก่ อนครบวาระ
ประจําการตามปกติ
ภูมิหลัง
สถานเอกอัครราชทูต
ระเทศยากจน ทุรกันดาร ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีนกั การ
ทูตปฏิบตั ิงาน 5 คน คือ เอกอัครราชทูต
1 คน
เลขานุการเอกฝ่ ายกงสุ ล 1 คน เลขานุการตรี สายสนับสนุ น 1
ปฏิบตั ิงานในสถานเอกอัครราชทูต 4 คน คือ เลขานุการเอกอัครราชทูต 1
การ 1 คน
2 คน
รองหัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ เคยเป็ นอุปทูตรักษาราชการสถานทูตเป็ นเวลาประมาณ 4 เดือน
ง หลังจากเอกอัครราชทูตคนก่อนเกษียณอายุราชการ ก่อนหน้า มีความขัดแย้งระหว่าง
2ค
มีโรคประจําตัว
ารับการรักษาในประ
ลิกภาพรุ นแรงเด็ดขาดได้เข้า
รับตําแหน่ง ปั ญหาความขัดแย้งเดิมก็ยงั ไม่มีการแก้ไข และได้มี
งฝ่ ายต่อสู ้กนั
ได้เกิดปั ญหาร้องเรี ยนระหว่างรองหัวหน้า คณะผูแ้ ทนกับหัวหน้า
กระทรวงฯ ได้เรี ยกรองหัวหน้าคณะฯ กลับเข้ากระทรวงฯ ก่อนครบวาระประจําการตามปกติ

3
- การบริ หารงาน
แบบอัตตาธิปไตย
การเรี ยกข้าราชการ
กลับก่อนครบวาระ
ประจําการตามปกติ

เหตุการณ์
1. รองหัวหน้าคณะผูแ้ ทนร้องเรี ยนต่อ
นายกรัฐมนตรี วา่ ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
จากหัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ
โดย
ไม่มี
งานไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
2. รองหัวหน้าคณะฯ ร้องเรี ยนต่อ
กระทรวงการต่างประเทศ
แกล้งไม่ให้ใช้รถประจําตําแหน่ง โดยไม่
ซ่อมรถให้นาน
3. ผูบ้ ริ หารกดดัน
ลาออกโดยไม่มีเหตุผลสมควร
ของกระทรวง

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพในการทํางาน
1. เกิดความแตกแยก ไม่มีความปรองดองสามัคคี

การแก้ปัญหาของ กต.
1.

2 กระทรวงฯ เรี ยกรอง
อมทรามลงทุกที มีการ หัวหน้าคณะฯ กลับจาก
ก่อการร้าย ก่อความไม่สงบเป็ นประจํา
ประจําการในสถาน
2.
อครบวาระ
เอกอัครราชทูต และกระทรวงการต่างประเทศ
ประจําการ 2
3.
รู้สึกถูกกดดันไม่ให้ความเคารพ ประจําการครบ 3 ปี ตามปกติ
นับถือ ต่อมาลูกจ้างฝ่ ายวีซ่าได้ยกั ยอกเงินค่าวีซ่า
ของประเทศทุรกันดาร
มูลค่าสู ง กระทรวงฯ
รับผิดชอบชดใช้เงินแก่ราชการตามการพิจารณา
ของกระทรวงการคลัง
4. ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการส่ งรองหัวหน้าคณะฯ
รี ยกกลับก่อนวาระ
ปกติ
5. เกิดความผิดปกติในการบริ หารงานใน สอท.
และต่อมามีการทุจริ ต
กระทรวงฯ ต้องส่ งคณะกรรมการไปสอบสวน
เสี ยค่าใช้จ่ายโดยไม่สมควร

3

สาเหตุของปั ญหา
1. ผูบ้ ริ หารขาดเมตตา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ผูบ้ ริ หารขาดความกรุ ณ

ต่างก็ประจําการอยูใ่ นประเทศลําบากยากจน

3.

4. รองหัวหน้าคณะฯ
เกือบ 10

นเวลานาน
จึงทําการร้องเรี ยนผูบ้ งั คับบัญชาข้าม
ได้กล่าวโทษผูบ้ งั คับบัญชาว่าไม่มีความรู ้ความสามารถเป็ นการแก้แค้น

ข้ อควรปฏิบัติในกรณีตัวอย่ าง
1. กระทรวงฯ ควรให้ความสนใจ สอบสวนให้ความเป็ นธรรม และติดตามผล
2. กระทรวงฯ ควรกําชับให้ขา้ ราชการทุกระดับปฏิบตั ิ
และเคร่ งครัดกับระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิราชการ
3. กระทรวงฯ ควรส่ งคณะกรรมการเดินทางไปกํากับดูแลราชการของสถาน
เอกอัครราชทูตในกรณี เกิดการแตกความสามัคคี
ตรวจสอบ
ข้าราชการและลูกจ้างเห็นความสําคัญของการร่ วม
วข้ อง
1. การขาดเมตตาธรรม
กําลังต้องการความสนับสนุ น เพราะมีภาร
2.

10 ปี ลาออก

ชการ ใช้ตาํ แหน่งสู งกว่าตําหนิ ติเตีย
ร้องเรี ยน
เรี ยกว่าใช้อตั ตาธิ ปไตยในการบริ หารไม่ใช้ธรรมาธิ ปไตยตามนโยบายคุณธรรมของรัฐ
3. 2 ฝ่ าย

4.6

4 การทะเลาะวิวาทและทําร้ ายร่ างกายโดยใช้ อาวุธระหว่ างนักการทูตระดับสู งกับ
นักการทูตระดับปฏิบัติการ
ภูมิหลัง
สถานเอกอัครราชทู
ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีนกั การทูตปฏิบตั ิงาน 5 คน คือ
ษามีนิสัยชอบใช้
หยัน ใน
อันควร
เลขานุการตรี
มีปฏิกิ
.

4
- การทะเลาะวิวาท
และทําร้ายร่ างกาย
โดยใช้อาวุธระหว่าง
นักการทูตระดับสู ง
กับนักการทูตระดับ
ปฏิบตั ิการ

เหตุการณ์

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพ
ในการทํางาน

- นักการทูตระดับปฏิบตั ิการตําแหน่งเลขานุการ ตรี ใช้คตั เตอร์กรี ดหน้าอกนักการทูตระดับสู งใน
คนหลัง หลังจากมีการทะเลาะวิวาท โดยนักการ ทําร้ายกลับ กต.
ทูตคนแรกจุดประทัดแสดงค

การแก้ปัญหาของ กต.
ออกจากราชการ
- ต่อมาผูถ้ ูกลงโทษได้ร้องเรี ยนต่อ กพ.
และ กพ. ได้สอบสวนและลงมติให้
กระทรวงฯ รับกลับเข้ารับราชการ โดยมี
การลงโทษตัดเงินเดือน

4

สาเหตุของปั ญหา
1. อุปนิสัย
กรุ ณาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. การขาดขันติธรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่อาจควบคุมโทสจริ ตได้ ทํา
บานปลายใหญ่โต
ข้ อควรปฏิบัติในกรณีตัวอย่ าง
1. กระทรวงฯ ควรอบรมข้าราชกา
คือความเมตตา
กรุ ณา ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเฉพาะในประเทศทุรกั
ก ทุกข์
ยากอยูแ่ ล้ว
2. กระทรวงฯ ควรตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ความเป็ นธรรม
2 ฝ่ าย
หลักธรรม
การขาดความเมตตา กรุ ณา และขันติธรรม มีวจี ทุจริ ต ข้อพูดส่ อเสี ยด หยาบคายไร้สาระ ทํา
นเจ็บใจไม่มีมธุ รสวาจา
น้อยยินดีทาํ งานให้ ดังคํากลอน “
แล้ว
เพราะเหน็บ
ให้เจ็บใจ”

4.7

5 ข้ าราชการเกิดอาการทางจิต ประสาท ไล่ แทงคน

/ เจ็บ

ภูมิหลัง
ข้าราชการสายสนับสนุนระดับผูช้ ่วยเลขานุการเกิดอาการทางจิตใช้มีดไล่แทง
/เจ็บ สถานกงสุ ลใหญ่
โดย
1 คน
บาดเจ็บ 1
ข้าราชการดังกล่าวมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กบั สาวไทย ถูกหักอก เกิด
อาการทางประสาท เข้าไปหากงสุ ลใหญ่
คาถา และหยิบมี
เสี ยชีวติ 1 คน บาดเจ็บ 1 คน
ควบคุมตัวไว้และสอบถามมายังสถานกงสุ ล
พบ เห็นว่าถูกซ้อม และถูกจับกุมตัวไว้ จึง
ดําเนินการ
การบินไทยควบคุมกลับมา
โรงพยาบาลโรคจิต
สถานกงสุ ลใหญ่
างทุรกันดาร มีขา้ ราชการประจํา 3 ราย คือ กงสุ ลใหญ่
เลขานุการตรี และผูช้ ่วยเลขานุการดังกล่าว
สี
เขียวสด สี แดงสด อายุประมาณ 30 ปี

5
-ข้าราชการเกิดอาการทางจิตประสาท 1.ข้าราชการสายสนับสนุนตําแหน่ง
/เจ็บ
ผูช้ ่วยเลขานุการ (ซี 3
) เกิด

ผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพ
ในการทํางาน

การแก้ปัญหาของ กต.

1.
กงสุ ล และประเทศไทยเป็ นอย่าง

1. ส่ งผูก้ ่อเหตุกลับประเทศ
2. ให้ผกู้ ่อเหตุออกจากราชการ
และเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลโรคจิต

2. เ
ทางรัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบ
นกับคนยามของสถานกงสุ ลเสี ยชีวติ 3. เสี ยค่าใช้จ่ายในการส่ งตัว
1 คน บาดเจ็บ 1 คน
ข้าราชการกลับ และต้องส่ ง
2.
ข้าราชการใหม่ไปทดแทน
โดยใช้กาํ ลังรุ นแรง และแจ้งให้สถาน
กงสุ ลทราบ
3. ต่อมาสถานกงสุ ลให้ส่งผูก้ ่อเหตุกลับ
ประเทศโดยมี
ควบคุมตัวมาด้วย

ผลสรุ ปจา
5
สาเหตุของปั ญหา
1.
ข้าราชการมีความรู ้สึกเงียบเหงา
2.

า นักการทูตและ
ออก

ให้อาการทางจิตประสาทกําเริ บ
ข้ อควรปฏิบัติในกรณีตัวอย่ าง
1. ผู ้
ความเป็ นอยู่ และสร้างความสัมพันธ์ให้
2. กระทรวงการต่างประเทศ
ผิดปกติ โดยไม่ส่งออกไปประจําการในต่างประเทศ หรื อส่ งตัวไปรับการรักษาให้เป็ นปกติก่อน

หลัก
ก
แอทางจิตประสาท ไม่ให้ความสนใจเอาใจใส่ แบบ
ตัวใครตัวมัน ใครดีใครอยู่ แม้จะไม่มีระเบียบปฏิบตั ิระบุไว้
งพระ
ราชนิพนธ์ รัชกาล 6 “อันความกรุ ณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่
อนฝนอัน
สู่ แดนดิน”

4.8

6
1. การขาดความเมตตา
- การส่ งข้าราชการกลับประเทศไทยโดยไม่มีเหตุอนั ควร ไม่มีการสอบสวนให้
ความเป็ นธรรม บางสมัยถึงกับรายงานให้กระทรวงฯ พิจารณาให้ออกจากราชการ
2. การขาดความกรุ ณา
อาทิเช่น
ควาย คุณไอคิวเท่
ถ้าอยูไ่ ม่ได้ก็กลับไปเสี ย
ปฏิบตั ิงานตามควร เช่น ในประเทศ
บาก
ยงภัยความไม่สงบ การจลาจล ก็ไม่จดั รถไปรับส่ ง
ให้ แม้แต่นกั การทูตสตรี ครอบครัว
นักการทูตทีเป็ นคนแก่ก็ได้รับการปฏิบตั ิแบบเดียวกัน
ใช้รถสาธารณะ
3. การขาดมุทติ าจิต
เสนอให้
ได้รับเงิน
- ไม่ให้ขา้ ราชการไ
-มีโทรเลข/
ฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน
4. การขาดอุเบกขาธรรม
(defend)
โดยไม่สมควร
- ไม่รับฟังความคิดเห็นผูร้ ่ วมงาน

(offend)

5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 นโยบายคุณธรรมกับพฤติกรรมของพนักงานของรัฐ
ตามความเป็ นจริ ง แม้วา่ รัฐบาลหรื อประเทศโดยรวมจะมี นโยบายใช้ธรรมาภิบาล ให้มี
ความโ
ารถนาไว้เพียง
ข้าราชกา
ธรรมได้ต
ธรรม
อย่างไรก็ตาม องค์กร

10 ของทศพิธราชธรรมอันได้แก่ ความไม่คลาดจาก

ฉลาด และมี

9 ได้ทรงประกาศพร
นสู่ พระราชบัลลังก์แห่งพระมหากษัตริ ยไ์ ทยไว้วา่ “เราจะปกครองแผ่นดิน
อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ประชาชน ข้าราชการ นักการเมือง ผูบ้ ริ หารประเทศ ผูน้ าํ

มืองฉ้อฉล ประชาชนส่ วน
ใหญ่ยงั คงอยูใ่ นความยากจน มีรายได้เพียงไม่ถึง 100 เหรี ยญสหรัฐต่อเดือน และพรรคการเมือง ผูน้ าํ
ประชาชนก็ยงั คงแตกแยกเป็ นฝักฝ่ ายตลอดมา มีการปฏิวตั ิรัฐประหาร และมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ
โดยการใช้กาํ ลัง ถึง 18 ฉบับ อย่างไรก็ตาม ผูศ้ ึกษามีความคิดเห็นว่า ผูน้ าํ และสมาชิกขององค์กรทุก
องค์กร หน่วยงานทุกหน่วยงาน ต้องมี
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งสุ ดของ
พวกเราชาวไทยและเยาวชนของชาติต่อไป
5.1.2 ปั ญหาและอุปสรรคด้านคุณธรรมของนักการทูต
Corporate Social Responsibility-CSR มา
ใช้ โดยให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholder engagement and representation) มีการนํา
Pro-CSR Certification
“Beyond Compliance” standards and management systems

น5

แนวทางควบคู่กบั การบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณากา
บริ หารกิจการบ้านเ
1. ให้เกิดประโยชน์สุขของประเทศ
2.
3. ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และความคุม้ ค่า
4.
5. มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์
6. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่
ยบ กฎหมาย การแย่งชิงผลประโยชน์ การยุ
เจตนาทําลายตัว
บุคคล หรื อองค์การเกิดปั ญหาและอุปสรรคในการความขัดแย้งทําให้ให้บริ การประชาชน ขาด
น6
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน7
5
6
7

Corporate Social Responsibility-CSR โดย ดร. แก้วตา โรหิ ตรัตนะ
. พีรพล ไตรทศาวิทย์
พ. รัตน์ลกั ข์, หัวใจธรรมะ 5 มหาศาสดา, สํานักพิมพ์ Smart Books, พ.ศ. 2551, หน้า 13
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ปฏิบตั ิต่อผูใ้ หญ่ แต่ดว้ ยเหตุผลข้อจํากัดของการปฏิบตั ิงานการทูตในต่างประเทศ ร
ายไม่คุน้
มา
ผูศ้ ึกษาได้ประมวลข้อมูลจากประสบการณ์การรับราชการกว่า 34 ปี โดยทํางานใน
กระทรวงการต่างประเทศเป็ นระยะเวลานาน 32 ปี 6 เดือน ปฏิบตั ิราชการในกรมต่างๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศ 7 กรม และในสถานเอกอัครราชทูต 5
สนทนากับข้าราชการ นักการทูตทุกระดับ อย่างไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ พบข้อสังเกต
1.
ความ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
2.
การต่างประเทศมี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง และสรรหาได้นกั
(top ten) ของ
ประเทศเสมอมา
รองลงมาแต่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้ากระทรวงฯ
ระบบการสอบแข่งขันของกระทรวงฯ
3. อย่างไรก็ตาม ระบบการทํางานภายในกระทรวงฯ ยังไม่สามารถนําความรู ้ความสามารถ
ผูบ้ ริ หารบางคนถึงกั
ตําหนินกั การทูตในสถานทูต 9 คนใน 10

2 คน ก็พอแล้ว เอกอัครราชทูตบางคน
10 คน ยืนตกตะลึง บางคนก็รายงาน

กระทรวงฯ
เงินเดือนเลย ผูศ้ ึกษาค่อนข้างแน่ใจว่าระบบสรรหาบุคลากรของกระทรวงฯ ไม่น่าจะผิดผลาด
ได้ทาํ งานเต็
4.
6-11
หน้าตา ชาติตระกูล
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แทนการพิจารณาจากสติปัญญา ความสามารถ และผลการทํางานอย่างแท้จริ ง มีการส่ งเสริ มให้
80-100
ระบบอุปถัมภ์ได้แบ่งนักการทูตออกเป็ น 2
บางระดับ ใช้เวลา 8-15
ตําแหน่งเร็ ว ใช้เวลา 2-4
หากจะลองจินตนาการดู ก็จะพบว่าพวกแรก

แต่ใน

าง
หญ่ของนักการทูตอย่างน้อยร้อยละ 60
จะมิได้จดั อยูใ่ น 2 ประเภทข้างต้น
5.
ภารกิจความรับผิดชอบของทุกส่ วนราชการ ความยุติธรรมจะเป็ นส่ วนสํา

และ
ใน และ

สร้างสรรค์ สามัคคี และมีความสุ ข
5.2 ข้ อเสนอแนะการบริหารการทูตในต่ างประเทศอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีทางการบริ หารแนวศาสนาเข้ามาปรับใช้เป็ นอย่างมาก
สอนให้ใช้เมตตาธรรม ความกรุ ณา มุทิตาจิต อุเบกขา ช่วยสร้างสรรค์ความรักความสามัคคี ในหมู่

น
รางวัลบําเหน็จในกรณี ต่างๆ การให้มีส่วนร่ วมในการคิด การทํางาน กิจกรรมโครงการ การส่ งเสริ ม
สามัคคี
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5.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับกระทรวงฯ
ก. การออกหนังสื อเวียนเป็ นระยะๆ
.พ. ข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ
ข.
ความสามัคคีปรองดอง
เข้าในการประชุมเอกอัครราชทูต และ
ฯ มีนกั การทู
ในต่างประเทศเข้าร่ วม
ค. การจัดคณะเยือนไปยัง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่
ง. การให้ราง
จ.
ฝักใฝ่ เข้าใจ
ในอนาคต โดยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น
1)
ข้อขัดแย้ง
2)
ณธรรม ธรรมาภิบาล
เช่น กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ปปช. /ศาลปกครอง
3)
เฉพาะรุ่ นใหม่ให้ระมัดระวัง
ริ ยธรรม ความสามัคคีสมานฉันท์ ก่อนออกประจําการใน
ต่างประเทศ
ฉ. การสรุ ปผลการพิจารณาตัดสิ นข้อร้องเรี ยนคดีต่างๆ ให้ขา้ ราชการทราบโดย
ช. จัดให้ขา้ ราชการเข้าวัด ฟังธรรม เดือนละ 1
นิมนต์ผทู ้ รงศีลอาจเป็ นพระสงฆ์ บาทหลวง มาเทศน์ให้ฟัง
ซ. อาจให้มีสายด่วนตรงถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงฯ อาทิเช่น
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารบุคคล
เกิดความเสี ยหายแก่ราชการ
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5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่
ก. การประชุมระดมสมอง (brainstorming)
ได้มีโอกาสร่ วมกัน
มมี มนุษยสัมพันธ์ การประนีประนอม ความมีเมตตาและให้โอกาส
แก่ผใู ้ ต้
ะ
แต่เพียงฝ่ ายเดียว
และรับความชอบแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค่อยจะยอมรับความ
ไม่ได้ใจของผูร้ ่ วมงาน และพวกเขาก็จะไม่ยอมทํางานเต็มความสามารถด้วย
ข. การสร้างระบบธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ในการบริ หารการทูต
พร้อม
จะให้สอบถาม และรับผิดชอบต่อข้อพิจารณา การตัดสิ นใจทุกอย่าง อาจให้มีการส่ งคําร้องทุกข์
ค. การจัดกิจกรรมสั

ง โดยอาจมีครอบครัวเข้า

ความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่นกั การทูต ครอบครัว
ประจําการ
ง. การจัดกิจกรรมทางศาสนา เข้าวัด เข้าโบสถ์ ฟังคําบรรยายจากผูท้ รงศีล
ต่างๆ สนับสนุนให้นกั การทูตปฏิบตั ิ ตวั อย่างเคร่ งครัดตาม
จ. การส่ งเสริ มเยาวชนให้ฝักใฝ่ ในทางศาสนา เช่น การประกวดบทความ
สนาต่างๆ หรื อแสดงความรู ้ทางศาสนา
ร่ วมกับสถาบันการศึกษาระดับประถม มัธย
การประพฤติปฏิบตั ิทางศาสนา

วงหา ความรู ้ แก่นแท้
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เกษม
การเสริ มสร้างกระบวนทัศน์ในเชิงบริ หาร โดย ดร. รัฐ ธนาดิเรก
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งค์กร โดย จรัญ ภักดีธนากุล
ทิศทางแนวโน้มของประชาคมโลก โดย ดร. สุ วทิ ย์ เมษินทรี ย ์
ปรึ กษา สถานเอกอัครราชทูต

คําสัมภาษณ์
ณ คูเวต
คําสัมภาษณ์ นายชาลี สกลวารี
คําสัมภาษณ์ นายณรงค์ ยุทธกาจกําจร ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวินยั สํานักบริ หารบุคคล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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ประวัติผู้เขียน

นายประสิ ทธ◌ิ เดช วิชิตสรสาตร

การศึกษา

อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนการศึกษา
ฝึ กอบรมด้านวิทยุกระจายเสี ยงด้วยทุน UNDP ณ
กรุ งกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซี ย
ประสบการณ์การรับราชการ
อาจารย์ โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ
เลขานุการตรี
สํานักงานปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ
เลขานุการโท
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งลิสบอน
เลขานุการเอก
กองวิทยุกระจายเสี ยง กรมสารนิเทศ
เลขานุการกรม (
) กรมสารนิ เทศ
กองละตินอเมริ กา กรมอเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน
กรมเอเชียตะวันออก
ผูอ้ าํ นวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุ ล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งกาฏมาณฑุ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
กรมยุโรป
อัครราชทูต
กรุ งโคลัมโบ

