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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ในอดีตที่ผานมา การบริหารราชการทั้งในประเทศและในตางประเทศ (ในสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ และสํานักงานของหนวยราชการ/วิสาหกิจของไทย) ยังไมมีการบูรณาการ จึงเปน
การดําเนินภารกิจในลักษณะตางคนตางทํา ไมประสานงานกันเทาที่ควร ไมมีกา รใชงบประมาณ
หรือทรัพยากร เคร่ืองไมเคร่ืองมือรวมกัน และในบางแหงดําเนินภารกิจในลักษณะ “ตางคนตางอยู”
วัฒนธรรมการทํางานดังกลาว ไมไดกอใหเกิดผลประโยชนใด ๆ ตอทั้งองคกรและประชาชน และ
ไดทําใหเกิดการสิ้นเปลืองของงบประมาณดวย

ถึงแมวา การบริหารราชการในตางประเทศจะมีลักษณะของการบูรณาการมากอนหนาน้ีแลว
กลาวคือ มีรูปแบบการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีกรอบการบริหาร/ประสานราชการที่วางเอาไวอยางเปน
ระบบตามระเบียบการบริหารราชการในตางประเทศ แตตอมาเมื่อป 2545 รัฐบาลไดเร่ิมดําเนินนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการ เพื่อจัดโครงสรางสวนราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนผลใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และเปนที่มาของการประกาศใช “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545” และ “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” และมีการจัดทํา “แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550” รวมทั้งออก “พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธกีารบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” เพื่อใหสวนราชการตาง  ๆเขาสูกระบวนการ
พัฒนาระบบราชการอยางเปนระบบ

การปฏิรูประบบราชการตามลักษณะใหมน้ี ไดครอบคลุมภารกิจของสาํนักงานของไทย
ในตางประเทศดวย ซึ่งเปนการ “ปรับ” แนวทางการประสานราชการในตางประเทศใหเปนระบบ
มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางประสิทธิภาพในการปกปอง รักษา สงเสริมผลประโยชนของไทย
ในตางประเทศ เปนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสราง บุคลากร และงบประมาณ
จัดระบบการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่มีภารกิจดานการตางประเทศใหมีเอกภาพ
มีการปรับ “วัฒนธรรมการทํางาน” ใหมีลักษณะ “ทีมประเทศไทย” เพื่อใหประสานงานกันอยาง
ใกลชิด โดยยึดหลัก 3 Unified คือ Unified Command, Unified Work Plan และ Unified Structure
เปนรูปแบบการบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการ และไดใหสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ดําเนินการศึกษา ประเมินวิเคราะหผลดี ผลเสียของโครงการเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการในอนาคต



จ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลเร่ือง “การเสริมสรางประสิทธิผลการประสานราชการของ
สํานักงานในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง กรณีศึกษา : การดําเนินการหลังพายุไซโคลนนารกิส”
ไดนําเสนอกลไกและปจจัยที่จะเอ้ือประโยชนตอประสิทธิภาพในการประสานราชการในสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ภายใตหลักการ “ทีมประเทศไทย” โดยพิจารณา/ศึกษาวา หลังจาก
การปฏิรูประบบราชการเพื่อปรับปรุง “ทีมประเทศไทย” ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงแลว
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอยางไร และจะยังมีประเด็น/ปจจัยใดที่ตองมีการปรับปรุง เพื่อที่จะให
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ในฐานะ “ทีมประเทศไทย” สามารถปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนอง
และปกปองผลประโยชนแหงชาติไดดีที่สุด จากการนํานโยบายตางประเทศของไทยตอพมาไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม

โดยที่มิติของความสัมพันธระหวางไทย-พมามีอยูอยางกวางขวาง เพราะพมาเปนประเทศ
เพื่อนบานที่รัฐบาลใหความสําคัญในลําดับตน มีองคกรของรัฐที่รับผิดชอบการกําหนดและดําเนิน
นโยบายตางประเทศตอพมาอยูจํานวนไมนอย และเพื่อใหการศึกษาและวิเคราะหขอมูลมีความชัดเจน
และเกิดประโยชน รายงานการศึกษาจึงจะนําภารกิจในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมตอพมา
หลังเหตุการณพายุไซโคลนนารกิสพัดผานพมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 มาเปนกรณีศึกษา โดย
จะศึกษาภารกิจดานการนําสิ่งของบรรเทาทุกขไปใหกับชาวพมาที่ประสบภัย และการฟนฟูบูรณะ
พื้นที่และชีวิตความเปนอยูของชาวพมาที่พักอาศัยอยูบริเวณพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากพายุไซโคลน
นารกิส และจะใชแนวทางการศึกษาแบบ CIPP Model (Context, Input, Process, และ Products)
มาศึกษาวิเคราะหภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในบริบทดังกลาว ซึ่งผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวา
การปฏิบัติราชการในลักษณะทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงไดกอใหเกิด
ประโยชนตอการดําเนินภารกิจน้ี ทั้งน้ี ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ ประกอบดวยภาวะผูนําของหัวหนา
ทีมประเทศไทย บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งปจจัยดาน
กฎระเบียบตาง ๆ โดยแตละปจจัยจะสงเสริมการปฏิบัติภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในระดับ
ที่แตกตางกัน

ถึงแมวา การปฏิรูประบบราชการของไทยไดเร่ิมขึ้นมาอยางจริงจังเมื่อป 2546 แตก็ยังไมได
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวเสียทีเดียว เน่ืองจากยังมีอีกหลายปจจัยที่ตอง “ปรับปรุง” เพื่อใหการ
ดําเนินภารกิจในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” สามารถสรางผลประโยชนตอไทยไดอยางเต็มที่
รายงานการศึกษาจะไดนําประเด็นที่เปน “ประสบการณการทํางาน” ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
มานําเสนอ เพื่อพิจารณาใชเปนประโยชนในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการประสานราชการ
ใน “ทีมประเทศไทย” และอาจจะใชประโยชนในการปฏิรูประบบราชการในกรอบใหญตอไป
ในอนาคต
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รายงานการศึกษาสวนบุคคลเร่ือง “การเสริมสรางประสิทธิผลการประสานราชการของ
สํานักงานในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง กรณีศึกษา : การดําเนินการหลังพายุไซโคลนนารกิส”
จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี หากไมไดรับความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน กลาวคือ
ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา ศาสตราจารย ดร. อนุสรณ ลิ่มมณี และรองศาสตราจารย ดร. พลภัทร
บุราคม คําแนะนําที่อาจารยทั้ง 3 ทาน ไดกรุณามอบใหต้ังแตเร่ิมจัดทํารายงานการศึกษาจนกระทั่ง
เสร็จสมบูรณ ลวนมีคุณคาอยางยิ่ง ชวยใหกําหนดทิศทางและกรอบการจัดทํารายงานการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหรายงานการศึกษามีความเปนระบบมากขึ้น โดยตระหนักดวยวา ผลของ
การศึกษาอาจถูกพิจารณานําไปใชเสริมสรางประสิทธิภาพของประสานราชการในสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงยางกุง และสรางพลังขับเคลื่อนในการเสริมสรางประสิทธิภาพการประสานราชการระหวาง
หนวยราชการของไทยในกรอบใหญตอไป

ขอขอบคุณนายบรรสาน บุนนาค อธิบดีกรมพิธีการทูต ซึ่งในระหวางที่ทานดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ไดสนับสนุนอยางจริงจังและอนุมัติใหขาพเจาสมัครเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 และขอขอบคุณนายอภิรัฐ เหวียนระวี เอกอัครราชทูต ณ
กรุงยางกุง เปนอยางยิ่ง ทีไ่ดอนุมัติใหขาพเจามารวมอบรมและเปนกาํลังใจสาํคัญที่สงเสริมขวัญกําลังใจ
ของขาพเจาในระหวางการฝกอบรม และขอขอบคุณหัวหนาสํานักงานและเพื่อนรวมงานที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงทุกคน โดยเฉพาะนางสาลินี ผลประไพ ที่เปนกําลังใจ และสนับสนุน
ขอมูลและขอคิดเห็นอันเปนประโยชน นอกจากน้ัน ขาพเจาขอขอบคุณกรมเอเชียตะวันออก และ
เพื่อนรวมงานทุกคนในฝายพมา ทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยเฉพาะนางสาวสรียา หินทอง นายวรวุฒิ
สมุทรกลิน นายจารุภูมิ เรืองสุวรรณ และนางสาวอัจฉรา ไชยสาสน ที่ไดสนับสนุนขอมูล ขอคิด
และเปนกําลังใจเร่ือยมา ขอขอบคุณนายเจษฎา กตเวทิน ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกคน ที่ปฏิบัติหนาที่อยางแข็งขันในการจัดหลักสูตรที่เปน
ประโยชนยิ่ง ทําใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดรับประโยชนจากการเขาอบรมหลักสูตรน้ีอยางเต็มที่
และขอขอบคุณนางสาววารุณี โพธิ์ชัย สํานักบริหารการคลัง ที่ชวยประสานงานในเร่ืองตาง ๆ ในการ
จัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี

สุดทาย ขอกราบขอบคุณพลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ บิดา และนางศรีบังอร วิภัติภูมิ-
ประเทศ มารดา รวมทั้งเด็กหญิงอสมาภรณ อนุกูลอําไพ บุตรสาว ที่เปนกําลังใจอันสําคัญยิ่งตอการ
ปฏิบัติราชการของขาพเจาในกระทรวงการตางประเทศมาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา
เมื่อกลาวถึงนโยบายตางประเทศของไทยแลว รัฐบาลที่ผาน ๆ มามักจะใหความสําคัญอยาง

ยิ่งยวดกับนโยบายตางประเทศตอประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจากการดําเนินนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน
จะสงผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย และในหลายโอกาสก็สงผลกระทบโดยออม ประเทศ
เพื่อนบานที่รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญไดแกสหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กัมพูชา มาเลเซีย และรวมถึงประเทศเวียดนามดวย ที่ผานมา รัฐบาลไทยมุงที่จะดําเนินความสัมพันธ
ที่ดีตอประเทศเพื่อนบานเหลาน้ีโดยคํานึงถึงยุทธศาสตรหลักหรือกรอบการดําเนินการ 3 ประการ คือ

1) มุงสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจซึ่งกันและกัน และเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางไทยกับประเทศเหลาน้ี โดยจะเรงรัดการแกไขปญหาระหวางกันโดยเร็ว เพื่อไมใหปญหา
ลุกลามจนกระทบกับความสัมพันธในกรอบใหญ

2) มุงสรางความสงบเรียบรอยและเสถียรภาพตามแนวชายแดนระหวางระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยมีวัตถุประสงคใหแนวชายแดนมีความสงบ และใหประชาชนที่อาศัยอยูตาม
จังหวัดชายแดนไทยกับประเทศเหลาน้ีดํารงชีวิตไดอยางสงบสุขและไปมาหาสูกันไดอยางเสรี

3) มุงสงเสริมใหประเทศเพื่อนบานมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น เพราะ
หากประเทศเหลาน้ีไมมีระดับการพัฒนาที่กาวหนาและยั่งยืนแลว ก็จะทําใหปญหาทางสังคมหรือ
ความไรเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจสงผลกระทบตอไทยได เชน ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย
(ในกรณีของพมา ลาว และกัมพูชา) ปญหาการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือแมกระทั่งปญหา
การลักลอบคา/ขนยาเสพติด ซึ่งตางสงผลกระทบตอความมั่นคงของไทยทั้งสิ้น

ในกรณีของพมาน้ัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง เปนหนวยราชการหลักของรัฐบาลไทย
ที่ทําหนาที่นํานโยบายตางประเทศของไทยตอพมาไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด การดําเนินการ
ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ที่ผานมา มีทั้งไดผลดี และบางคร้ังไมเปนไปตามที่คาดหวัง อยางไรก็ดี
ภารกิจที่สําคัญที่สุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือ การสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่
ถูกตองใหเกิดขึ้นในหมูผูนําพมาและประชาชนชาวพมาทั่วไป ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมุง
ดําเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดมาโดยตลอด
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ไทยกับพมาไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตมาไดกวา 62 ป (รัฐบาลทั้งสองประเทศได
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2491) อยางไรก็ดี
ความสัมพันธระหวางไทยกับพมายังไมพัฒนาไปในทิศทางที่นาพอใจ และในบางชวงเวลา ก็อยูใน
ภาวะตึงเครียด มีการปะทะกันตามแนวชายแดนระหวางกองทัพของทั้งสองประเทศอยูประปราย
รากเหงาของปญหาความสัมพันธระหวางไทยกับพมายังไมสามารถแกไขใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ไมวาจะเปนเร่ืองอุดมการณทางการเมือง การปกปนเขตแดนที่ยังไมมีความคืบหนา หรือเร่ืองการ
สนับสนุนชนกลุมนอยติดอาวุธ (รัฐบาล/กองทัพพมาไดกลาวหาไทยวาสนับสนุนชนกลุมนอยติดอาวุธ
ตามแนวชายแดนไทย-พมา มาตลอด) ซึ่งทั้งหมดน้ี เปนผลมาจากการที่ทั้งสองประเทศยังขาดความ
เขาใจซึ่งกันและกัน/ความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกัน อันเปนพื้นฐานที่สําคัญของการดําเนินความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบาน โดยรวมแลว ความสัมพันธไทย-พมามีลักษณะแกวงตัวขึ้นลงอยูในชวงหรือ
กรอบแคบ ๆ แตปจจุบันกําลังจะเขาสูระดับปกติ หลังจากที่ทั้งสองฝายไดมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
มากขึ้น โดยคํานึงจากการที่พมาสงสัญญาณเชิงบวกที่ไดรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม 2553 อยางสมพระเกียรติ รวมทั้งไดมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนและการพบหารือระหวางบุคคลในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสของทั้งสองฝายมากขึ้น
และที่สําคัญ คือ การสงสัญญาณจากรัฐบาลไทยภายใตพรรคประชาธิปตยอยางสม่ําเสมอวา รัฐบาล
พรอมที่จะทํางานรวมกับรัฐบาล/กองทัพพมา เพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกันของประชาชนไทยและ
พมา ซึ่งฝายพมาก็เร่ิมตอบสนองในทางที่ดีขึ้นตามลําดับ

มิติของความรวมมือที่สําคัญที่ไทยมีกับพมาในบริบทของการดําเนินความสัมพันธทวิภาคี
ระหวางกัน สามารถแบงโดยสังเขป ดังน้ี

1) ดานการเมืองและความมั่นคง
การที่ไทยกับพมามีชายแดนรวมกันยาวถึง 2,401 กิโลเมตร (ปกปนไปเพียง 58 กิโลเมตร) จึง

เปนบอเกิดของปญหาจํานวนมาก เชน ปญหาการกระทบกระทั่งดวยกําลังทางทหารเปนระยะ ๆ
ปญหาผูหนีภัยการสูรบและภัยการเมือง แรงงานผิดกฎหมาย การคามนุษยและลักลอบเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด โรคระบาด เปนตน ถึงแมวาไทยกับพมามกีลไกการสาํรวจและปกปนเขตแดน
ระหวางกัน คือคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-พมา แตยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร เพราะ
ในอดีตยังขาดเจตนารมณที่จะรวมมือกันอยางประสิทธิภาพเพื่อใหการดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี

ในมิติของพัฒนาการทางการเมืองของพมา น้ัน พมากําลังอยูในชวงการเปลี่ยนผานไปสูความ
เปนประชาธิปไตยในอนาคต ในฐานะเพื่อนบานและเพื่อนสมาชิกอาเซียน ไทยจึงมีบทบาทที่แข็งขัน
และสรางสรรคอยูอยางตอเน่ือง และการดําเนินการของไทยไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวาง
ประเทศ ซึ่งเปนหลักการและแนวทางที่ไทยและอาเซียนเรียกรองและดําเนินการมาตลอด อยางไรก็ดี
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เปนที่นาเสียดายที่ความปรารถนาดีของไทยที่ตองการใหพมามีพัฒนาการทางการเมืองที่ยั่งยืน ถูกฝาย
พมามองวาเปนการแทรกแซงกิจการภายใน และบางโอกาสไดถูกฝายพมาตอบโตอยางไมมีเหตุผล

2) ดานการคาและการลงทุน
พมามีศักยภาพที่สามารถนําไปสูพัฒนาการดานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง แตยังขาดการวางแผนที่

ดีและมีประสิทธิภาพ ไทยไดมีปฏิสัมพันธอยางเขมขนกับพมามาอยางตอเน่ือง ไทยเปนคูคาอันดับที่ 1
ของพมา (ในขณะที่พมาเปนคูคาอันดับที่ 20 ของไทย) ในป 2552 การคารวมมีมูลคา 4,577 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (148,628 ลานบาท) ลดลงจากป 2551 รอยละ 4.9 สินคาที่มีการคาขายระหวางกัน
ประกอบดวย สินคาไขมันและนํ้ามันสําเร็จรูปจากพืชและสัตว เคร่ืองด่ืม ปูนซีเมนต กาซธรรมชาติ
เน้ือสัตวสําหรับการบริโภคและสินคาไม โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคามูลคา 1,334 ลานดอลลาร
สหรัฐ (43,323 ลานบาท) นอกจากน้ัน ไทยเปนประเทศที่ลงทุนในพมาเปนอันดับที่ 1 มีการลงทุน
จํานวน 60 โครงการ มูลคาการลงทุนสะสม ต้ังแตป 2531 - 2552 รวม 7,422 ลานดอลลารสหรัฐ
(242,699.4 ลานบาท) สาขาการลงทุนที่สําคัญ ไดแก พลังงาน ประมง ปโตรเคมี กอสราง โรงแรมและ
การทองเที่ยว การแปรรูปสินคาเกษตรกรรม

ถึงแมวา พลังขับเคลื่อนของความรวมมือดานการคาและการลงทุนระหวางไทยกับพมายังมีอยู
อยางตอเน่ือง แตดวยศักยภาพของพมาเอง และวัตถุประสงคของรัฐบาลไทยที่จะใหพมามีระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ดี ไทยกับพมาจึงยังตองรักษาระดับความรวมมือดานการคา/การลงทุนเอาไว และ
พยายามรวมกันแสวงหาลูทางการขยายความรวมมือในดานน้ี ผานกลไกที่มีอยูระหวางประเทศทั้งสอง

3) ดานการพัฒนาเครือขายคมนาคมเชื่อมตอระหวางไทยกับพมาและกับอนุภูมิภาค
ต้ังแตรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เขารับตําแหนงเมื่อป 2543

รัฐบาลไทยกบัพมาไดเรงรัดการพัฒนาเครือขายคมนาคมมากขึ้น (โดยตระหนักวา การดําเนินการดังกลาว
จะทําใหพมาเปดประเทศสูประชาคมระหวางประเทศมากขึ้น) ทั้งในกรอบทวิภาคีและในกรอบพหุภาคี
(โดยรวมกับประเทศที่สาม เชนกับอินเดียหรือจีน) โครงการที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรม ไดแก
การกอสรางสะพานขามแมนํ้าสายแหงที่ 2 (ที่ อ. แมสาย จ. เชียงราย ตรงขามเมืองทาขี้เหล็กของพมา)
นอกจากน้ัน รัฐบาลไทยไดใหความชวยเหลือแบบใหเปลาเพื่อกอสรางเสนทางตอจาก อ . แมสอด/
เมืองเมียวดีตอไปยังหมูบานติงกะหยิงหยอง เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17.35 กิโลเมตร มูลคา 1,22.9 ลานบาท
ซึ่งกอสรางแลวเสร็จเมื่อป 2549 และขณะน้ี รัฐบาลไทยเห็นชอบในหลักการใหความชวยเหลือแบบ
ใหเปลาเพื่อกอสรางถนนชวงตอจากหมูบานติงกะหยิงหยอง เชิงเขาตะนาวศรีไปเมืองกอกะเร็ก
ระยะทาง 29 กิโลเมตร มูลคา 872 ลานบาท นอกจากโครงการกอสรางถนนแลว ทั้งสองฝายยังได
เห็นชอบที่จะสนับสนุนการกอสรางทาเรือนํ้าลึกที่เมืองทวาย โดยบริษัท อิตาเลียน-ไทย เดเวลอปเมนต
จํากัด ไดรับสัมปทานดําเนินโครงการดังกลาว และการกอสรางเสนทางเชื่อมโยงระหวางเมืองทวาย
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กับ จ. กาญจนบุรี เพื่อประโยชนในการขนถายสินคาระหวางไทยกับพมา โดยไมตองผานชองแคบ
มะละกา

4) ดานพลังงาน
กลาวไดวา ความรวมมือดานพลังงานเปนกรอบความรวมมอืที่สําคัญที่ไทยมีกับพมา (ถึงแมวา

บางคร้ังจะถูกจัดเปนสวนหน่ึงของความรวมมือดานการคาการลงทุนก็ตาม) เพราะนอกจากที่ไทยนํา
กาซธรรมชาติเขามาจากพมาเปนจํานวนมาก เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา (นําเขาประมาณรอยละ
27 ของปริมาณความตองการใชกาซทั้งหมดของประเทศไทย และคิดเปนประมาณรอยละ 37 ของ
ปริมาณกาซที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศ) ไทยยังมีโครงการที่จะรวมพัฒนาเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังนํ้ารวมกับพมาอีกหลายแหงตามแนวชายแดนไทย-พมาเพื่อปอนกระแสไฟฟา
มาใชในประเทศไทย อยางไรก็ดี โครงการกอสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาจากพลังนํ้าตองชะลอตัว
ลงไปเน่ืองจากไดรับการตอตานจากภาคประชาสังคมของไทย

5) ดานมนุษยธรรม
ไทยไดแสดงบทบาทที่โดดเดนในเร่ืองน้ีมาโดยตลอด โดยไทยใหความชวยเหลือเพื่อการ

พัฒนาในหลายโครงการ ทั้งดานสาธารณสุข (โครงการยกระดับโรงพยาบาลทาขี้เหล็ก การสงหนวย
แพทยเคลื่อนที่ หู คอ จมูกไปใหบริการแกชาวพมา การบริจาคเงินใหโรงพยาบาลตาง ๆ) ดานการ
พัฒนาทางเลือก บทบาทที่โดดเดนที่สุดในดานน้ีของไทยคือการที่ไทยเปนประเทศแรกที่เขาไปให
ความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมตอพมาหลังจากพมาประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนารกิส
และยังใหความชวยเหลือตอพมาในดานน้ีมาอยางตอเน่ือง ต้ังแตเกิดเหตุการณจนถึงเดือนกุมภาพันธ
2553 ไทยใหความชวยเหลือคิดเปนมูลคาประมาณ 964.36 ลานบาท (29.7 ลานดอลลารสหรัฐ) ซึ่ง
รวมถึงโครงการในพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การดําเนินการของไทย
ในมิติน้ีไดสรางความปลื้มปติและความพึงพอใจตอผูนําตลอดจนประชาชนชาวพมาเปนอยางมาก

1.2 องคกรตาง ๆ ในบริบทของความสัมพันธไทย-พมาและแนวคิดของระบบการประสานราชการ
โดยที่ความสัมพันธระหวางไทยกับพมามีอยูหลายมิติ และแตละมิติก็มีกลไกที่ดูแลการ

ดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับพมาอยู ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหมีหลายหนวยราชการและ
องคกรเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินความสัมพันธกับพมา ทั้งน้ี จะขอกลาวถึงหนวยราชการ/
องคกรที่มีบทบาทโดดเดนโดยสังเขป ดังน้ี

1) สํานักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเชิงนโยบายแลว ภายใน

สํานักนายกรัฐมนตรียังมีองคกรสําคัญ อาทิ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และมีผูแทนระดับสูงจากหนวยราชการดานความมั่นคงเปนกรรมการ) ทําหนาที่กําหนด
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นโยบายตางประเทศตอพมาในกรอบใหญ นอกจากน้ัน หนวยราชการในสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี
เชน สํานักขาวกรองแหงชาติ ก็ไดสงขาราชการไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
ดวย โดยทําหนาที่กรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ เชนกัน (ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียด
ตอไป)

2) กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศทําหนาที่นํานโยบายกรอบใหญตอพมาไปปฏิบัติ (โดยประสาน

ราชการกับหนวยราชการ/องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ) และในขณะเดียวกัน จะทําหนาที่กําหนดนโยบาย
เชิงละเอียดเพื่อเสริมนโยบายในกรอบใหญดวย นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศยังไดกําหนดให
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง เปนหนวยงานหลักที่นํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมีการต้ังคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อประสานราชการ
ในลักษณะ “ทีมประเทศไทย”

3) กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการดําเนินนโยบายดานความมั่นคงตอพมา

โดยเฉพาะการเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน กระทรวงกลาโหมไดสงผูชวยทูตฝายทหาร
ทั้ง 3 เหลาทัพ ไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทําหนาที่ประสานราชการในพื้นที่กับ
รัฐบาล/กองทัพพมาดวย โดยทําหนาที่เปนกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ เชนกัน

4) กระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการนํานโยบายดานการคาและการลงทุน

ไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล กระทรวงพาณิชยมีกลไกประสานงานกับฝายพมาเพื่อสงเสริมการคา/การลงทุน
ที่เรียกกันวา คณะกรรมการการคารวม (Joint Trade Commission) นอกจากน้ัน กระทรวงพาณิชยได
สงเจาหนาที่ไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทําหนาที่เปนกรรมการบริหารของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เชนกัน

5) สมาคมไทย-พมา เพื่อมิตรภาพ
นอกจากหนวยราชการที่รับผิดชอบการนํานโยบายตางประเทศของไทยตอพมาไปปฏิบัติ

ทั้งในสวนกลางและในพื้นที่แลว ยังมีองคกรเอกชนที่นิยามกันวาเปนองคกร Track II ทําหนาที่
สงเสริมการดําเนินการของหนวยราชการอยางมีประสิทธิภาพ องคกรที่มีบทบาทโดดเดนมากในขณะน้ี
คือ สมาคมไทย-พมา เพื่อมิตรภาพ ซึ่งกอต้ังขึ้นมาอยางเปนทางการเมื่อป 2549 และมีพลเอกเลิศรัตน
รัตนวานิช เปนนายกสมาคมฯ และมีนายอุม เมาลานนท อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง เปน
เลขาธิการสมาคมฯ บทบาทหลักของสมาคมฯ คือการเสริมสรางความสัมพันธระหวางประชาชนตอ
ประชาชน ลดความหวาดระแวง และกระชับความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศ
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ทั้งสองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯ
มาต้ังแตมีการกอต้ังสมาคมฯ ทั้งดานบุคลากรและงบประมาณใหกับสมาคมฯ มาอยางตอเน่ือง

ทั้งน้ี เมื่อคํานึงถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางไทยกับพมา และความเขมขนของ
ความรวมมือระหวางไทยกับพมาในมิติตาง ๆ แลว การบริหารราชการในสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงยางกุงจึงเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะวัดความสําเร็จของนโยบายตางประเทศตอพมา ที่ผานมา
มีการขยายอัตราบุคลากร มีการเพิ่มจํานวนสํานักงาน (ของหนวยราชการของไทย) ในสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ขึ้นเร่ือย ๆ โดยปจจุบันมีสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารทั้ง 3 เหลาทัพ (เดิมทีมีเพียง
ผูชวยทูตฝายทหารบก ตอมาเมื่อป 2550 ไดเพิ่มผูชวยทูตฝายทหารเรือ และผูชวยทูตฝายทหาร
อากาศ) สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ สํานักงานของคณะกรรมการปองกันและปรามยาเสพติด
และผูแทนของสํานักขาวกรองแหงชาติ (ปฏิบัติหนาที่แฝงอยูในสถานเอกอัครราชทูตฯ) และยังมี
วิสาหกิจอีก 2 องคกร คือบริษัทการบินไทย ประจํากรุงยางกุง และสํานักงานของการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย สํารวจและผลิต (ปตท.สผ.) ประจําสหภาพพมา ซึ่งทุกหนวยที่ไดกลาวถึงขางตน
มีการประสานราชการอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการ “ทีมประเทศไทย”

กลาวสําหรับแนวคิดของการประสานราชการ น้ัน เดิมทีหนวยราชการและวิสาหกิจได
ปฏิบัติงานรวมกันภายใต “แผนปฏิรูปบริหารภาครัฐ” ป 2542 ที่มุงใหระบบราชการไทยแกไข
ปญหาและฟนฝาวิกฤตทางเศรษฐกิจจากป 2540 โดยเนนการปรับ 5 สาระ ไดแก บทบาทและภารกิจ
งบประมาณ การบริหารบุคคล กฎหมายและระเบียบ และคานิยม และตอมาในป 2545 สมัยของ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไดเกิดจุดเปลี่ยนผานที่สําคัญที่ทําใหเกิดการริเร่ิมพัฒนา
ระบบราชการอยางจริงจังเปนรูปธรรมมากขึ้น อันเน่ืองจากเกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ระบบราชการ 2 ประการคือ ปญหาภายในระบบราชการเอง และปญหาภายนอกจากกระแสเรียกรอง
ของประชาชนและกลุมนักวิชาการที่ตองการเห็นระบบราชการมีการปรับปรุงใหทันสมัย สอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองตอความตองการของประชาชน
มากขึ้น โดยเฉพาะการใหระบบราชการมีการขับเคลื่อนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือที่เรารูจักกันวาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีระบบการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม (New Public Management – NPM)1

นอกจากน้ัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณฯ ไดกลาวในที่
ประชุมเพื่อทบทวนโครงสรางและองคประกอบของทีมประเทศไทยในตางประเทศพอสรุปไดวา
“ในอดีตการจัดระบบราชการไทยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการแบงแยกการทํางาน ในลักษณะที่ตางคน
ตางอยู ตางมีหนาที่ ตางมีงบประมาณของตนเอง ซึ่งคอนขางจะสิ้นเปลืองและไมไดประโยชนอยาง

1ทศพร ศิริสัมพันธ. 2549. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม :26-34
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เต็มที่เพราะประเทศไทยไมไดรํ่ารวย ปจจุบัน การแบงงานดังกลาวเปนแนวคิดที่ตกยุคไปแลว เพราะ
ไมมีความเขาใจในเร่ืองการบูรณาการ (integration) ...หากเราสามารถเขาใจแนวคิดน้ีรวมกันได เราก็จะ
สามารถรวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเพื่อไดคนที่เหมาะสมไปทํางานน้ันอยางถูกที่ถูกทาง เราตอง
ถือวาขาราชการทุกกระทรวงเปนขาราชการของประเทศไทยที่สามารถนํามารวมกันเพื่อคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมไปทํางานในตางประเทศใหถูกตองในแตละจุดได ...เราสามารถเอาคนจากหนวยงานอ่ืน
มาบรรจุในกระทรวงการตางประเทศชั่วคราวเพื่อทําหนาที่เปนเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญได...การ
revamp จะนําไปสูการเทกระเปางบประมาณของหนวยงานตาง ๆ รวมกันและใชรวมกันอยางมีพลัง
...อยากเห็นหน่ึงสํานักงานอยูภายใต one umbrella ที่มีคนเหมาะสมกับภารกิจ และใชทรัพยากร
รวมกัน และสามารถนํางบประมาณที่มีเหลือไปใชประโยชนในดานการตลาดได”

อยางไรก็ดี การบริหารราชการในตางประเทศไดริเร่ิมความเปนบูรณาการมากวา 20 ปในอดีต
มีการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาอยางชัดเจน หัวหนาสํานักงานตาง ๆ ขึ้นอยูกับเอกอัครราชทูต
และรายงานเร่ืองตาง  ๆ ในความรับผิดชอบใหเอกอัครราชทูตทราบตลอดเวลา มีการกําหนดการทําหนาที่
แทนในฐานะอุปทูตรักษาราชการแทน ในกรณีที่เอกอัครราชทูตไมอยูในประเทศที่ตนประจําการอยู
ประเด็นเหลาน้ีไดถูกนํามารวบรวมไวในระเบียบวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ อยางไรก็ดี
การปฏิรูประบบราชการในตางประเทศไดเร่ิมดําเนินการอยางตอเน่ืองและจริงจังต้ังแตป 2540 ที่ไทย
ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเร่ิมจากการพิจารณาปดสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
ที่ไมจําเปน รวมทั้งมีการปรับจํานวนบุคลากรที่ประจําการอยูในแตละสํานักงานในตางประเทศ และ
เร่ิมนําแนวคิดการบูรณาการแผนยุทธศาสตร (Unified Work Plan) การบังคับบัญชาที่เปนเอกภาพ
(Unified Command) และการจัดโครงสรางสํานักงานที่เปนเอกภาพ (Unified Structure) มาเร่ิมใช
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางประสิทธิภาพในการปกปอง รักษา และสงเสริมผลประโยชนของไทย
ในตางประเทศ ซึ่งเปนการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน จากรูปแบบตางคนตางทําหรือตางคนตาง
เจรจา มาเปนการทํางานเปนทีมและพูดเสียงเดียวกัน มีวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน โดยเร่ิม
จากโครงการนํารองในสถานเอกอัครราชทูต 6 แหงกอน และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2546 ใหขยายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการไปใชกับสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในทุกประเทศ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 25462 โดยคาดวาจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เปนประโยชนตอประเทศไทยในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหระบบราชการไทยมีเจาภาพหลัก ทําใหสํานักงานตาง ๆ ไดทราบ
ขอมูลและการดําเนินการระหวางกันมากขึ้น และสงเสริมใหแตละหนวยราชการ/สํานักงานไดตรวจสอบ
ภารกิจระหวางกัน เพื่อใหการทํางานมีความสอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกัน

2 จากหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 1504/ว.132 ลว. 22 พ.ค. 2546
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เมื่อนําแนวทางที่ปรากฏในคํากลาวของผูนํารัฐบาลและที่ปรากฏในมติคณะรัฐมนตรี ก็สามารถ
พอสรุปไดวา การประสานราชการในตางประเทศในระบบ “ทีมประเทศไทย” จะตองมีความบูรณาการ
มากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา ตองมีความรวมมือกันระหวางสํานักงานในสถานเอกอัครราชทูต โดยมี
เอกอัครราชทูตเปนหัวหนาใหญ เพื่อสรางโอกาสที่ดีขึ้นและสนองผลประโยชนของไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบูรณาการการปฏิบัติราชการในตางประเทศจะตองคํานึงถึงปจจัยที่จะ
ทําใหการบูรณาการประสบความสําเร็จ กลาวคือ 1) สถานเอกอัครราชทูตจะตองทํางานเปนทีมโดยยึด
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน 2) ตองมีการรวมงบประมาณไวจุดเดียว มีการใชจายที่เปนระบบตามยุทธศาสตร
ไมซ้ําซอน 3) และมีการบริหารบุคลากรในลักษณะของคณะกรรมการ ประธาน (เอกอัครราชทูต)
จะตองมีภาวะผูนําสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงเปนกลไกหลักในการสรางพลัง
ขับเคลื่อน และดําเนินการเพื่อตอบสนองแนวทางและนโยบายของรัฐบาลไทยตอพมามาโดยตลอด
ทั้งน้ี การดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะคํานึงถึงปจจัยหลัก 3 ประการของพมา (เพื่อ
สอดรับกับสิ่งที่ไดกําหนดเปนนโยบายในกรอบใหญของรัฐบาลไทย) คือ 1) ผูนําพมายังขาดความ
ไวเน้ือเชื่อใจและมีความหวาดระแวงตอประเทศไทยอยู แตการที่ไทยกับพมาเปนประเทศเพื่อนบาน
จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองพยายามขจัดความรูสึกน้ีใหหมดไป 2) พมายังขาดเสถียรภาพดานการเมือง
และการปกครองซึ่งสงผลกระทบตอไทยมาโดยตลอด รัฐบาล/กองทัพพมายังไมสามารถใชอํานาจ
การปกครองในประเทศไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3) ถึงแมวาพมาจะมีทรัพยากรธรรมชาติ
แตพมายังมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ลาหลังไทยอยูมาก ทําใหเกิดปญหาทางสังคมที่สงผลกระทบ
ตอประเทศไทยได

อยางไรก็ดี การดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสํานักงานภายใตสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ยังประสบกับความทาทาย ทั้งจากภายในองคกรเองและจากสภาพแวดลอม ทําให
การนํานโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดกรอบหลักไว ไมมีประสิทธิผลอยางเต็มที่ ดวยเหตุน้ี การประสาน
ราชการภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงตองคํานึงถึงการนํา “แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ” มา
ประยุกตและปรับใชเพื่อใหตอบสนองผลประโยชนของไทยใหไดมากที่สุด และรายงานการศึกษา
ฉบับน้ีจะไดนําเสนอตอไปถึงผลสําเร็จของทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ และปจจัย
ตาง ๆ ที่เกื้อกูลความสําเร็จดังกลาว

1.3 วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับน้ี จึงไดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระบบการประสานราชการที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงดําเนินอยู ทั้งในอดีตและปจจุบันวาไดพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ
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มากขึ้นเพียงใด สามารถตอบสนองผลประโยชนของประเทศไทยไดหรือไมและมากนอยเทาใด
และจําเปนตองมีการปรับปรุงในสวนใดใหกระชับมากขึ้น

รายงานการศึกษาฯ จะไดนําเสนอภารกิจทุกมิติที่สําคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสังเขป
ซึ่งรวมถึงดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานมนุษยธรรม และการสงเสริมการคา/การลงทุน
โดยจะเนนในชวงป 2551-2552 ที่ไดดําเนินการมาแลว และจะไดเนนการศึกษาการดําเนินการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเกิดเหตุการณพายุไซโคลนนารกิสพัดผานพมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2551 มาวิเคราะหวา การดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในบริบทน้ีไดประสบผลสําเร็จ
ในการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่ถูกตองระหวางไทยกับพมาอยางไร และควรปรับปรุง
อยางไร โดยจะวิเคราะหจากปจจัยดานบริหารบุคลากร ดานงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต
ตลอดจนทรัพยากรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยูและแผนงาน/ยุทธศาสตรของสถานเอกอัครราชทูต

นอกจากน้ัน การศึกษาจะไดนําขอประเมินจากหนวยราชการจากสวนกลาง ที่ทําหนาที่
ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มากที่สุด น่ันคือ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งเปนทั้งหนวยราชการที่กํากับดูแลนโยบายของไทยตอพมา และเปนหนวยราชการที่
สนับสนุน/แนะนําการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใหสนองผลประโยชนแหงชาติ
ไดมากที่สุด

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
จากการที่ขอบเขตของการศึกษาฉบับน้ีจะมีเวลาดําเนินการนอยกวา 2 เดือน รายงานการศึกษาฯ

จึงไดมุงศึกษาแนวทางการประสานราชการระหวางสํานักงานภายใตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
โดยจะเนนมิติความรวมมือดานมนุษยธรรมหลังเหตุการณพายุนารกิสวาประสบความสําเร็จดวยดี
และตองมีการปรับกลยุทธเพื่อใหสนองผลประโยชนและแนวนโยบายของรัฐบาลไทยตอพมามากขึ้น
ในอนาคตอยางไร ทั้งน้ี การเก็บรวบรวมขอมูลจะเปนขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) ซึ่งไดจาก
การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการประสานราชการทั้งในอดีตและปจจุบัน สัมภาษณจากผูที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาจจะรวมถึงขอมูลทุติยภูมิ (secondary
sources) บางในบางกรณี

1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
โดยที่รายงานการศึกษาฯ มุงเนนไปที่ประเด็นของการประสานราชการของสํานักงานภายใต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ประโยชนหลักที่รายงานการศึกษานาจะไดรับคือการแสวงหา
จุดเดนที่ทําใหการประสานราชการไดรับผลสําเร็จดวยดี และจุดดอยที่ทําใหการประสานราชการไม
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เปนไปตามเปาหมายที่ต้ังเอาไว นอกจากน้ัน การรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการประสานราชการ
ของสํานักงานภายใตสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปนประโยชนในการนําไปเสนอแนะการปรับปรุง
วิธีการประสานราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอาจจะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อน
การศึกษาเพื่อปฏิรูประบบราชการของไทยในกรอบใหญตอไป



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

ตามที่ไดระบุในบทที่ 1 แลววา รายงานการศึกษาสวนบุคคลเร่ือง “การเสริมสรางประสิทธิผล
การประสานราชการของสํานักงานในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง กรณีศึกษา : การดําเนินการ
หลังพายุไซโคลนนารกิส” เปนการศึกษาแนวทางการประสานราชการขององคกรในภาครัฐ จึงได
นํากรอบแนวคิดในการศึกษามาจากเอกสารเชิงนโยบาย ซึ่งจะรวมถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งถอยแถลงเชิงนโยบาย คือคํากลาว/สุนทรพจนของผูบริหารระดับสูงเปนหลกั
นอกจากน้ัน รายงานการศึกษาจะไดใชวิธีการประเมินผลการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยใชแบบจําลอง CIPP Model (Context, Input, Process, and Product) มาวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน/โครงการ ตลอดจนสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองปรับปรุงหากตองมีการดําเนิน
โครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคตดวย

2.1 แนวคิดเชิงทฤษฎี (จากเอกสารเชิงนโยบาย)
แนวทางการประสานราชการระหวางหนวยราชการที่ประจําอยูในตางประเทศแนวใหมที่ได

ปรับปรุงมาจากแนวทางของระเบียบราชการวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ มีที่มาจากมติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 เปนหลัก ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคร้ังดังกลาว
ไดกําหนดให “การประสานราชการของสํานักงานตาง ๆ ภายใตสถานเอกอัครราชทูตมีความเปน
เอกภาพ มีเจาภาพรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการทํางานเปนทีม มีการจัดต้ังคณะกรรมการ (Board)
ขึ้นในแตละประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตเปนประธาน มีหัวหนาสํานักงานตาง ๆ ที่ประจําการใน
ตางประเทศเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการจะทําหนาที่วางยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานในเร่ือง
ตาง ๆ ของทุกหนวยงานโดยรวมใหเหมาะสมสอดคลองและเชื่อมโยงกันระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศน้ัน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนผลดีตอประเทศ และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่การดําเนินการตาม
แนวทางขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหเอกอัครราชทูตไดมีโอกาสทํางานและแสดงฝมืออยางเต็มที่ ”
และหลังจากไดมีการจัดทําแนวทางการบริหารราชการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว ก็ไดมีการ
ทดลองใชในโครงการนํารองในสถานเอกอัครราชทูตของไทยใน 6 ประเทศ และไดมีการปรับปรุง
พัฒนาระบบเร่ือยมาเพื่อใหสอดรับและกับสภาวการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และตอมาในวันที่
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6 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหขยายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการไปใชกับ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในทุกประเทศ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
โดยที่รายงานการศึกษามุงศึกษาประสิทธิผลของการประสานราชการในสถานเอกอัครราชทูต

โดยการบูรณาการ จึงเห็นวา จะเปนประโยชนที่จะไดมีการนํารายงานการประมวลผลการศึกษาการ
บริหารราชการในลักษณะเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ คือ รายงานผลการศึกษาโครงการนํารอง
เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลไดมีดําริใหจัดทําขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเปนตนแบบการศึกษาวิเคราะห รายงานดังกลาวมีการศึกษาถึง
3 ระยะ โดยไดระบุถึงปญหาและขอจํากัดตาง ๆ ในการเสริมสรางความเปนบูรณาการต้ังแตไดมีการ
เร่ิมโครงการ และไดมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นมาเปนลําดับอยางไรบาง แตก็ยังไมสามารถดําเนินการ
ใหเปนไปตามเจตนารมณที่ต้ังไวแตตนเสียทีเดียวนัก ซึ่งรายงานผลการศึกษาดังกลาว ไดกลาวถึง
ที่มาของการปฏิรูประบบการบริหารราชการในตางประเทศเพื่อทําใหการดําเนินนโยบายตางประเทศ
และยุทธศาสตรของไทยเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งผลดีที่สําคัญ
ของการบริหารราชการในแนวทางดังกลาว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานใหม
(ทั้งในดานพฤติกรรมและทัศนคติ) ใหกับหนวยราชการไทย (ทั้งในและตางประเทศ) และถึงแมวา
จะมีปญหาและอุปสรรคอยูบาง เชน ภาวะผูนํา การวางแผนเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร ทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ กฎระเบียบ โครงสราง เปนตน3 แตรายงานก็ไดใหขอเสนอแนะตอรัฐบาล
เพื่อใหมีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” โดยขอเสนอแนะสวนใหญ
ไดรับการตอบสนองแลว แตยังมีขอเสนอแนะบางประการที่ยังไมไดรับการตอบสนองโดยทันที แต
ยังอยูในระหวางการแกไข โดยสวนใหญเปนขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงในระดับพื้นที่ กลาวคือ
การจัดทําแผนดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตรที่เปนเอกภาพ การใชและแบงปนขอมูลรวมกัน
ระหวางสถานเอกอัครราชทูตกับสํานักงานอ่ืน ๆ การรายงานผลการปฏิบัติราชการหลายชองทาง
การพัฒนาระบบบูรณาการระหวางเอกอัครราชทูตบูรณาการในประเทศเพื่อนบานกับผูวาราชการ
จังหวัดชายแดน เปนตน ขอเสนอแนะหลายประการที่ไดมีการกลาวถึง สอดคลองกับการเสริมสราง
ประสิทธิผลของการประสานราชการภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงเชนกัน ซึ่งใน

3 ทศพร ศิริสัมพันธ, ไชยวัฒน ค้ําชู, และศุภมิตร ปติพัฒน. โครงการนํารองเอกอัครราชทูตแบบ
บูรณาการ : รายงานผลการศึกษาโครงการนํารองเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ระยะที่ 2. 2546
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รายงานการศึกษาฯ ฉบับน้ีจะมีการนําเสนอถึงผลการปฏิบัติราชการ และขอเสนอแนะที่จะนํามาใช
ปรับปรุงการประสานราชการ ทั้งที่เปนไปในแนวเดียวกับขอเสนอแนะของรายงานผลการศึกษา
โครงการนํารองเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ และอาจจะมีบางประเด็นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงยางกุง มีประสบการณที่แตกตางออกไป

2.3 การประเมินผลการดําเนินการ
รายงานการศึกษาฯ ฉบับน้ี ไดเนนประเมินและวิเคราะหผลสําเร็จของการประสานราชการ

ระหวางสํานักงานในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการนําความชวยเหลือดานมนุษยธรรมไปมอบใหพมาหลังเหตุการณพายุ
ไซโคลนารกิสพัดถลมพมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ทั้งน้ี จะไดนําแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ที่มีระบุในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ตลอดจนคําสัมภาษณของขาราชการ/เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการประสานราชการภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ และการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ของคณะกรรมการบริหาร/ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงที่มีตอการบริหารราชการ
ในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” มาใชเปนบรรทัดฐานของการประเมินและการวิเคราะห นอกจากน้ัน
จะไดนําประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติราชการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประสบการณ
การทํางานในตําแหนงผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 2 ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินนโยบายตอประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งรวมถึงประเทศพมาดวย มาประกอบการประเมินและวิเคราะหดวยเชนกัน

ในการประเมินและการวิเคราะหผลของการประสานราชการระหวางสํานักงานภายใน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง จะไดนําแนวทางตาม CIPP Model (การประเมินรูปแบบซิป)
ของ ดร. Daniel L. Stufflebeam มาวิเคราะหในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยจะไดแยก
ออกเปน 4 สวนดวยกันคือ

1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)
เปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจําเปน

ที่ตองดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I )
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความ

พอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา
ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )
เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา

แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม
เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการ
บันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะเปนประโยชนอยางมากตอการ
คนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการ ซึ่ง
มักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )
เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถปุระสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่

กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการ
ประเมินผลแบบน้ีมิไดใหความสนใจตอเร่ืองผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของ
นโยบาย / แผนงาน / โครงการเทาที่ควร



บทที่ 3
ผลการศึกษาวิจัย

รายงานการศึกษาจะไดมุงศึกษาภารกิจและการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวางป
2551-2552 ในบริบทของการเสริมสรางความไวเน้ือเชื่อใจและการสรางความเขาใจที่ถูกตองระหวาง
ไทยกับพมา โดยจะมีการนําภารกิจ/ผลการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในมิติตาง ๆ ของ
ความสัมพันธระหวางไทยกับพมามาศึกษาและวิเคราะหวามีประสิทธิผลมากนอยอยางไร มีสิ่งใดที่
ตองปรับปรุงและมีสิง่ใดทีส่ามารถนําไปใชประโยชนตอไปอีก การดําเนินการเพื่อเสริมสรางความไวเน้ือ
เชื่อใจและการสรางความเขาใจที่ถูกตอง ไดรวมมิติการดําเนินการที่สําคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ทั้งดานการเมือง ดานสังคมวัฒนธรรม ดานมนุษยธรรม และดานการคา/การลงทุน ซึ่งลวนเปน
ภารกิจหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ แตการใหนํ้าหนักหรือความสําคัญของภารกิจดานใดดานหน่ึง
ขึ้นอยูกับสภาพการณที่แวดลอมประเทศไทยกับพมาอยูในขณะน้ันเปนสําคัญ

รายงานการศึกษาไดเนนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงป 2551 กับ 2552 เพราะ
ในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในคร้ังสําคัญ ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนิน
ความสัมพันธกับพมาดวย กลาวคือ รัฐบาลภายใตการนําของพรรคประชาธิปตยไดเขามาบริหาร
ประเทศเมื่อปลายป 2551 หลังจากเกิดเหตุการณยุบพรรคพลังประชาชน นโยบายตางประเทศตอพมา
ของพรรคพลังประชาชน (พรรคไทยรักไทยเดิม) มีความแตกตางจากพรรคประชาธิปตยอยูบาง แต
ความแตกตางในเชิงนโยบายดังกลาว ไมไดหมายความวาจะทาํใหการดําเนินภารกิจตอพมาโดย
หนวยราชการของไทย ทั้งในสวนกลางและโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
และเชนกัน ประสิทธิผลของการดําเนินการตามนโยบายตางประเทศดังกลาว ก็ไมไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินภารกิจที่แตกตางเชนกัน (ถึงแมวาจะไดรับผลกระทบบางในมิติทางการเมือง)

รายงานการศึกษาฯ ฉบับน้ีไดทําการศึกษา “ภารกิจ” ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
เปนที่ต้ัง แลวนําแนวทางการศึกษามาวิเคราะหภารกิจดังกลาววา มีประสิทธิผลหรือไม และตองมี
การปรับปรุงการดําเนินการอยางไร ทั้งน้ี ผลสําเร็จ/สิ่งที่ตองปรับปรุงจากการดําเนินภารกิจ น้ัน จะ
ไดนําปจจัยหลักของการเปน “ทีมประเทศไทย” มาวิเคราะหและเสนอแนะ (ในบทที่ 4) วาจะตองมี
การปรับปรุงในสวนใดหรือไม
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3.1 ภารกิจดานการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจท่ีดีระหวางไทยกับพมา
ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 วาความสัมพันธระหวางไทย-พมายังไมพัฒนาไปเทาที่ควร

ถึงแมวาทั้งไทยและพมาจะเปนเพื่อนบานที่มีชายแดนติดตอกันยาวถึง 2,401 กิโลเมตร มีความละมาย
คลายคลึงกันในดานสังคมและวัฒนธรรม แตยังแฝงอยูดวยความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอยู ปจจัย
เร่ืองอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน ก็เปนประเด็นที่ทําใหผูนําพมายังหวาดระแวงผูนําของไทย
มาตลอด

การดําเนินการของไทยที่ผานมา จึงมุงเนนในการสรางความสัมพันธที่ดี โดยการสรางความ
ไวเน้ือเชื่อใจและทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นในหมูผูนําพมา และกับประชาชนชาวพมาโดยทั่วไป การ
ดําเนินการดังกลาวของไทย ไมไดมุงเนนเฉพาะงานดานการเมืองเทาน้ัน แตไดรวมถึงภารกิจดาน
สังคม/วัฒนธรรม และที่ไดผลมากเปนพิเศษคือภารกิจดานมนุษยธรรม ซึ่งรายงานการศึกษาจะได
นําภารกิจของดานมนุษยธรรมในการใหความรวมมือกับพมาหลังเกิดเหตุการณพายุไซโคลนนารกิส
พัดผานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 เปนกรณีศึกษา วามีประสิทธิผลมากนอยอยางไร สามารถตอบสนอง
นโยบายตางประเทศของไทยตอพมาในการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่ถูกตองไดหรือไม

อน่ึง กอนที่จะนําไปสูกรณีศึกษาดังกลาว จะขอนําเสนอภารกิจการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ
ในมิติอ่ืน ๆ ที่สําคัญ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของ/เกื้อกูลทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการดาน
มนุษยธรรมในบริบทของพายุไซโคลนนารกิส ดังน้ี

1) การสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันถือเปนเคร่ืองมือสําคัญมากอยางหน่ึงของการดําเนิน

นโยบายตางประเทศ เพราะสามารถกระชับความสัมพันธทั้งในระดับรัฐบาลตอรัฐบาล หนวยราชการ
ตอหนวยราชการ และระหวางบุคคลผูมาเยือนกับผูใหการตอนรับดวย การแลกเปลี่ยนการเยือน
ระหวางไทยกับพมาจึงมีอยูเปนประจํา โดยการเยือนในชวงที่ผานมาเปนทั้งการเยือนระดับพระราชวงศ
ระดับผูนํารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี รวมไปถึงการเยือนของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ

ในระดับพระราชวงศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จฯ เยือน
พมาเปนการสวนพระองคถึง 3 คร้ัง กลาวคือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 วันที่ 28 มีนาคม 2551 และ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 หลังจากน้ัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จฯ
เยือนพมาตามคําเชิญของรัฐบาลพมา ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม 2553 ซึ่งการเสด็จฯ พมาของทั้ง
สองพระองค สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมืออยางดีจากผูนําและหนวยราชการที่เกี่ยวของ
ของพมาที่ไดรับเสด็จฯ อยางสมพระเกียรติยิ่ง และสงผลไมนอยตอภารกิจการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ

ในระดับผูนํารัฐบาล ก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอยางสม่ําเสมอ นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี (ขณะน้ัน) ก็เดินทางไปเยือนพมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 และตอมาเมื่อวันที่
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14 พฤษภาคม 2551 หลังจากที่พมาประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนารกิสเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2551 พลเอก เต็ง เสง (ยศขณะน้ัน) นายกรัฐมนตรีพมาก็ไดเดินทางเยือนไทย ระหวางวันที่ 29
เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 เพื่อเปนการตอบแทนการเยือนของนายกรัฐมนตรีสมัครฯ (คร้ังแรก
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551) และสานตอความสัมพันธระหวางไทยกับพมา ซึ่งการเยือนดังกลาวประสบ
ผลสําเร็จอยางยิ่ง โดยนายกรัฐมนตรีพมาไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวดวย ในระดับรัฐมนตรีตางประเทศ ไดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในลักษณะที่เขมขน
เชนกัน กลาวคือ นายนพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางเยือนพมา
ถึง 3 คร้ัง กลาวคือในวันที่ 8 เมษายน 2551 วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 12 มิถุนายน 2551
หลังจากน้ัน นายเตช บุนนาค ก็ไดเยือนพมาเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2551 หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2551 รัฐบาลภายใตการนําของพรรคประชาธิปตย ก็
ยังใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันอยู ในระดับผูนํารัฐบาล น้ัน ทั้งสองฝายได
มีการทาบทามชวงการเยือนพมาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แตยังหาชวงเวลาที่
เหมาะสมของทั้งสองฝายไมได นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเยือน
พมาอยางเปนทางการแลว 2 คร้ัง คือในวันที่ 22-23 มีนาคม 2552 และตอมาไดเขารวมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีของ BIMSTEC ที่นครเนปดอว ระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2552 นอกจากน้ัน ไดมี
การเยือนของนายไพฑูรย แกวทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (ขณะน้ัน) ของนายอลงกรณ
พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ซึ่งเยือนพมาถึง 2 คร้ัง ในบริบทของกองทัพ ก็มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตาง ๆ อยางตอเน่ืองเชนกัน

ในการเยือนที่สําคัญแตละคร้ัง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทําหนาที่หลายประการ ทั้งในดาน
ของพิธีการและดานสารัตถะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อ
เตรียมการเยือน โดยมีวัตถุประสงคใหการเยือนประสบผลสําเร็จลุลวงดวยดี กอนการเยือน จะมีการ
แบงงานกันทําอยางชัดเจน ระหวางขาราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกับกรรมการบริหาร
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากน้ัน ไดมีการใชทรัพยากรรวมกัน ไมวาจะเปนสถานที่/
สํานักงาน และที่บอยคร้ังมากคือการใชรถยนตของสํานักงานรวมกัน เน่ืองจากบางคร้ัง ฝายพมาไม
สามารถจัดรถยนตรับรองใหกับคณะไดอยางพอเพียง

2) การติดตามสถานการณภายในประเทศพมา
ถึงแมวาการติดตามและรายงานสถานการณภายในประเทศพมาอยางใกลชิด ไมไดมี ผล

โดยตรงตอการสรางความไวเน้ือเชื่อใจหรือความเขาใจที่ถูกตองระหวางไทยกับพมาเทาใดนัก แต
ภารกิจดังกลาวของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหผูตัดสินใจในการกําหนด
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นโยบายของไทยตอพมา ไดสามารถตัดสินใจหรือเลือกกลยุทธที่ เหมาะสมกับสถานการณ และถือ
วาภารกิจน้ี เปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงโดยจะตองประสาน
ราชการอยางใกลชิดกับสํานักงานตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง แมนยําที่สุด และรายงานเขา
มาใหสวนกลางทราบ เพื่อใชประโยชนตอไป

นายบรรสาน บุนนาค อธิบดีกรมพิธีการทูตและอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงไดเคย
กลาววา ในเหตุการณที่รัฐบาลพมาประกาศขึ้นราคานํ้ามันเชื่อเพลิงหลายเทาตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2550
ทําใหประชาชนออกมาประทวงรัฐบาลพมาเปนจํานวนมากและตามมาดวยเหตุการณ “พระประทวง”
ไดมีการประสานงานระหวางสํานักงานตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตอยางเขมขนเพื่อติดตามและ
รายงานขอมูล/ขาวกรอง โดยเนนใหขอมูลดังกลาวมีความถูกตองที่สุด ซึ่งรายงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ มีความแตกตางไปจากรายงานขาวที่ปรากฏตามสื่อมวลชนทั่วไปซึ่งสวนใหญจะ
เปนการรายงานขอมูลที่มีลักษณะ critical ตอรัฐบาลพมา ขอมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รายงานเขามา
กระทรวงการตางประเทศ ไดถูกสงไปยังรัฐบาล และทําใหพลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี
(ในขณะน้ัน) แสดงทาทีที่เหมาะสม สงผลใหผูนํา/รัฐบาลพมา เขาใจความหวงใยของประเทศเพื่อนบาน
อยางไทย เอกอัครราชทูตบรรสานฯ กลาวและย้ําตลอดเวลาวา “...การรักษาความสมดุลดังกลาวเปน
เร่ืองที่ขาพเจาและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงใหความสําคัญ และดําเนินการอยางระมัดระวัง
มาโดยตลอด ทั้งน้ี เพื่อใหความรวมมือที่อยูในลักษณะ routine ระหวางไทยกับพมาดําเนินไปอยาง
ตอเน่ืองไมติดขัด...เพราะสิ่งเหลาน้ี เปนกลจักรสําคัญในการดําเนินความสัมพันธไทย-พมา ที่จะตอง
ดําเนินตอไปเพื่อประโยชนของทั้งสองประเทศ ไมวาพัฒนาการทางการเมืองในไทยและในพมาจะ
เปลี่ยนแปลงอยางไรก็ตาม”4

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคร้ัง คณะกรรมการ
บริหารจะแลกเปลี่ยนขอมูล/ขาวกรองเกี่ยวกับสถานการณการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในพมาโดย
ตลอด ทําใหไดประโยชน 2 ประการหลักคือ 1) ทําใหขอมูลที่รายงานเขามาสวนกลาง ทั้งสูหนวย
ราชการตนสังกัดของสํานักงานในสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสูกระทรวงการตางประเทศ นอกจาก
จะมีความถูกตองมากที่สุดแลว ยังเปนไปในทิศทางเดียวกันดวย และ 2) ทําใหมีการตรวจสอบ
ขอมูล/ขาวกรองที่กรรมการบริหารแตละทานไดรับมา จากการสัมภาษณกรรมการบริหารของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ หลายทานตางมีความพึงพอใจตอการดําเนินการในลักษณะน้ี เพราะสามารถทําให
ขอมูลที่จะสงมาใหสวนกลางมีความถูกตองและครบถวนบริบูรณมากที่สุด

4 นายบรรสาน บุนนาค, อธิบดีกรมพิธีการทูต (อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง), สัมภาษณ,
18 มิถุนายน 2553
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3) การสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม
การดําเนินกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรมกับประเทศพมาเปนกลยทุธสาํคัญอีกประการหน่ึง

ในการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่ถูกตองระหวางไทยกับพมา อยางไรก็ดี การที่พมา
เปนประเทศที่ประชาชนสวนใหญนับถือพุทธศาสนา มีขนบธรรมเนียมประเพณีคลายคลึงกับไทย ไมได
หมายความวาจะเปนปจจัยที่ชวยใหการดําเนินการในบริบทดังกลาวของไทยประสบความสาํเร็จ
ไดเสียทีเดียว รวมทั้งผูนําพมาไดมองการดําเนินการของไทยในบริบทน้ีวาเปนความพยายามที่จะ
ครอบงําพมาผานเคร่ืองมือทางศาสนาและวัฒนธรรม และพยายามไมตอบสนองฝายไทยที่จะมีความ
รวมมือในกรอบสังคมวัฒนธรรมดีเทาที่ควร เชน การที่พมาระงับการจัดพิธีนําผาพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวายที่พมาไป 3 ป แตตอมาเมื่อนายกรัฐมนตรีสมัครฯ เดินทางไปพมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2551 เพื่อนําความชวยเหลือของไทยไปใหประชาชนชาวพมาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนารกิส
ก็ไดใชโอกาสดังกลาวหารือกับพลเอก เต็ง เสง นายกรัฐมนตรีพมาใหมีการนําผาพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวายที่พมาอีก ซึ่งไดรับการตอบสนองโดยฝายพมาในทันที

กิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดดําเนินการเพื่อใหเกิด
ความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกันรวมถึงการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดําริที่จะใหมีการมอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมของสงฆ ในชวง 3 ปที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเสนอใหกระทรวงการตางประเทศ
และสมาคมไทย-พมาเพื่อมิตรภาพ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงพยาบาลสงฆ ซึ่งไดสรางความรูสึกที่ดีตอผูไดมาใชบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงคณะกรรมการ
ของโรงพยาบาลฯ และตอขาราชการระดับสูงในกระทรวงศาสนาพมาดวย นอกจากน้ัน สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดเสนอใหมีการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันอภิธรรมนานาชาติของ
พมาและมหาวิทยาลัยเถรวาทของพมา ซึ่งตางไดรับการยอมรับจากขาราชการอาวุโสและผูนําของ
พมาเชนกัน และในป 2553 น้ี ไดเปนโอกาสสําคัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เยือนพมา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานเงิน
สนับสนุนใหโรงพยาบาลสงฆ สถาบันอภิธรรมนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเถรวาทของพมาดวย

การดําเนินภารกิจโดย “ทีมประเทศไทย” ในมิติดานศาสนาและวัฒนธรรมประสบ
ความสําเร็จมาก โดยเฉพาะในชวงป 2550-2551 เอกอัครราชทูตบรรสานฯ และกรรมการบริหาร
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตางพยายามโนมนาวใหผูนําพมาเปลี่ยนทาทีใหกลับมาจัดพิธีทอดกฐิน
พระราชทานอีกคร้ัง เพราะเปนการฉลองพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหผูนําพมา
และประชาชนชาวพมาไดตระหนัก โดยสบโอกาสที่นายกรัฐมนตรีสมัครฯ เยือนพมาเมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2551 ที่นายกรัฐมนตรีพมาเห็นพองในหลักการที่จะใหมีการจัดพิธีขึ้นในปลายป
2551 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ก็ไดมีการหารือกัน
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ถึงมาตรการอ่ืน ๆ ที่จะเสริมสรางความไวเน้ือเชื่อใจผานกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมได และ
ที่ประชุมไดมีมติใหเสนอการบริจาคเงินใหโรงพยาบาลสงฆ สถาบันอภิธรรม และมหาวิทยาลัยเถรวาท
ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณา ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดตอบสนองดวยดี นอกจากน้ัน
ผูชวยทูตทหารบก ก็ไดเสนอใหกองทัพบกพิจารณาสนับสนุนโรงพยาบาลสงฆเพื่อจะไดเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับรัฐบาลไทยเชนกัน ซึ่งกองทัพบกก็ไดตอบสนองดวยดี โดยไดมอบเคร่ืองมือทันตก
รรมใหโรงพยาบาลสงฆเมื่อป 2552 ดวย5

4) การสงเสริมการคา/การลงทุน และความรวมมือดานเศรษฐกิจอื่น ๆ
ความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางไทย-พมาเปนความรวมมือที่มีพลังขับเคลื่อนตลอดเวลา

แตอยางไรก็ดี พลังขับเคลื่อนดังกลาวยังไมสามารถพัฒนาระดับความรวมมือดานเศรษฐกิจของทั้ง
สองฝายใหแนนแฟน นอกจากปจจัยดานโครงสรางสาธารณูปโภคที่พมายังไมมีความพรอมเทาที่ควร
ผูนํา/รัฐบาลพมายังมีทัศนคติที่ไมตองการ “ผูกโยง” ความสัมพันธทางเศรษฐกิจเพียงเฉพาะกับ
ประเทศไทย

ที่ผานมา การประสานราชการในกรอบของคณะกรรมการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจดําเนินไปดวยดีมาโดยตลอด มีการใชทรัพยากรรวมกันกับ
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศประจําสหภาพพมาอยางตอเน่ือง และในหลาย ๆ โอกาส สํานักงานอ่ืน
ก็ไดเขามารวมปฏิบัติภารกิจในกรอบน้ีดวยเชนกัน เอกอัครราชทูต ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร
ของสถานเอกอัครราชทูต ฯไดทําหนาที่เปน “หัวหอก” หลักในการสงเสริมและโนมนาวขาราชการ
ระดับสูงของพมาใหเห็นประโยชนของการมีความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ดีระหวางไทยกับพมาใน
มิติตาง ๆ ไมวาจะเปนการซื้อกาซธรรมชาติจากพมาเพื่อประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาในไทย
ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงไดสานตอสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสมัครฯ ไดหารือไวกับผูนําพมาเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2551 วาไทยพรอมที่จะซื้อกาซธรรมชาติเพิ่มจากพมาในแปลง M 9 (นอกเหนือจาก
แปลงยาดานา และเยตากุน ที่ไทยซื้อจากพมาอยูแลว)6 การดําเนินการของเอกอัครราชทูตฯ ไดรับ
การสนับสนุนดวยดีจากสํานักงานบริษัท ปตท.สผ. ประจําสหภาพพมา ซึ่งเปนกรรมการบริหารดวย
และในเร็ว ๆ น้ี ผลสําเร็จของการรวมดําเนินการดังกลาวของคณะกรรมการสถานเอกอัครราชทูตฯ
ก็จะมาถึง เพราะรัฐบาลพมาไดเห็นชอบใหมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sale
Agreement) แลวโดยอาจจะลงนามกันในเดือนกรกฎาคม 2553

5พันเอก เอกชัย หาญพูนวิทยา, ผูชวยทูตฝายทหารบก, สัมภาษณ, 12 มิถุนายน 2553
6 นายประจวบ สุภินี, อัครราชทูตที่ปรึกษาฝายการพาณิชย, สัมภาษณ, 12 มิถุนายน 2553
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การดําเนินการอีกลักษณะหน่ึงของคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต คือการ
แสวงหาลูทางการคาและการลงทุน โดยการศึกษาการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานในพมา
เมื่อวันที่ 2-7 กุมภาพันธ 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดดําเนินโครงการศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ
กอสรางทาเรือนํ้าลึกที่เมืองทวายและเสนทางคมนาคมเชื่อมตอเมืองทวายกับจังหวัดกาญจนบุรี โดย
ใชงบประมาณรายจายอ่ืน – คาใชจายในการดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2552
ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ไดนําคณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคนไป
สํารวจศักยภาพของเมืองทวาย ซึ่งไทยกับพมาไดบรรลุขอตกลงกันที่จะกอสรางทาเรือนํ้าลึกที่เมือง
ทวาย และโครงการอ่ืนไปแลว เชนการกอสรางนิคมอุตสาหกรรม การกอสรางเสนทางเชื่อมตอเมือง
ทวายกับจังหวัดกาญจนบุรี และไดไปดูศักยภาพที่เมืองมะริดและเมืองเกาะสองตอ ซึ่งตางเปนเมือง
ในภาคตะนาวศรี ติดกับทะเลอันดามัน โดยไดตระหนักวาพมายังมีศักยภาพดานการคากับการลงทุน
กับไทยอีกมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดานอาหารทะเล และการทองเที่ยว

3.2 ผลการศึกษา : การดําเนินการดานมนุษยธรรมเพื่อสงเสริมความไวเน้ือเชื่อใจ โดยใชเหตุการณ
พายุไซโคลลนารกิสเปนกรณีศึกษา

การกลาวถึงมิติของการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงขางตนในขอ 3.1
ก็เพื่อนําเสนอใหเห็นวา การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในมิติตาง ๆ มีความเกี่ยวโยงกัน
อยางไร การดําเนินการดานหน่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินการอีกดานหน่ึง และการดําเนินการ
รวมกันในฐานะ “ทีมประเทศไทย” หรือคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
ไดสงผลอยางไรตอวัตถุประสงคในการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่ถูกตองระหวาง
ไทยกับพมา

มิติการดําเนินภารกิจของทีมประเทศไทยที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหเปนมิติดานมนุษยธรรม
ซึ่งโดยเน้ือแทแลว การดําเนินการดานมนุษยธรรมโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีหลายมิติในตัวของ
มันเอง แตในรายงานการศึกษาจะไดนําเสนอภารกิจดานมนุษยธรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได
ดําเนินการหลังจากเกิดเหตุการณพายุไซโคลนนารกิสพัดผานประเทศพมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551
โดยจะไดนําเอาแนวทางการประเมิน CIPP Model (Context, Input, Process, and Product
Evaluation) มาประเมินการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเร่ืองน้ีวาประสบผลสําเร็จหรือไม/
อยางไร โดยเนนวาการบริหารงานในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” เอ้ือประโยชนตอภารกิจของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในมิติน้ีหรือไม มีสิ่งใดจะตองนํามาปรับปรุงแกไข

อน่ึง การดําเนินการในมิติของการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมหลังที่พมาประสบภัย
พิบัติจากพายุไซโคลนนารกิสน้ัน กวางขวางมาก และจวบจนปจจุบันการดําเนินการในมิติดังกลาว
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ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีพลังขับเคลื่อนอยู แตในรายงานการศึกษาจะไดนําภารกิจหลัก 2 ดาน
ขึ้นมาทําการศึกษา กลาวคือ ก) การสานตอนโยบายของรัฐบาลที่จะใหนําสิ่งของและความชวยเหลือ
ในลักษณะตาง ๆ ไปมอบใหฝายพมา เพื่อเปนการบรรเทาทุกขของผูประสบภัย และ ข) การฟนฟู
ชีวิตความเปนอยูของผูประสบภัยในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง

1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation)
เมื่อคํานึงถึงตัวชี้วัดดานบริบทหรือสภาพแวดลอมแลว รายงานการศึกษาไดเคยกลาวถึง

ความสัมพันธไทย-พมาแลววา ถึงแมวา ความสัมพันธไทย-พมาในชวงป 2551-2552 อยูในเกณฑที่ดี
แตก็ไมดีมาก เพราะระดับของความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกันยังมีอยูไมมาก ถึงแมนายกรัฐมนตรีที่มา
จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเปนการรวมตัวของสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม และยังคงนโยบายตอ
พมาที่รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ใชอยูก็ตาม ดวยเหตุน้ี หลักการ
ประการสําคัญของรัฐบาลน้ี จึงยังตองมุงสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่ถูกตองใหเกิดขึ้น
การที่พมาไดรับผลกระทบจากพายุไซโคลนนารกิส น้ัน ก็เปนโอกาสสําคัญที่รัฐบาลไทยจะสามารถ
แสดงใหเห็นถึงความเปนมิตรประเทศที่ดีของพมาในการเขาไปใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
ตอประชาชนชาวพมาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว และการดําเนินการใด ๆ จะไมประสบ
ผลสําเร็จหากการดําเนินการน้ัน ไมเปนไปดวยความรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนชาวพมาไดตรงจุด และไมเปนการสรางความลําบากใจใหกับประเทศและรัฐบาลพมา

สําหรับในสวนของพมา น้ัน ภัยพิบัติที่เกิดจากพายุไซโคลนนารกิสเปนภัยพิบัติที่สราง
ความสูญเสียใหกับพมามากที่สุดคร้ังหน่ึง พายุนารกิสมีความเร็วราว 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง ผนวก
กับลมและฝนอยางหนัก ไดพัดเขาไปยังภาคอิระวดีทางตะวันตกของพมาและเคลื่อนตัวไปยังหลายพื้นที่
ในภาคยางกุง ภาคพะโค รัฐมอญ และรัฐกะเหร่ียง เมื่อบายวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 จนสงบลง
ในชวงบายของวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 กอความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินบานเรือนเปนจํานวนมาก
จึงไมตองสงสัยเลยวาในพื้นที่ปากแมนํ้าอิระวดีที่โดนพายุเปนแหงแรกๆ และผูคนจํานวนมากอาศัย
อยูในกระทอมเล็ก ๆ จะตองเผชิญกับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินมากเพียงใด ตัวเลขของ
ทางการพมาระบุวามีผูเสียชีวิตกวา 84,000 คน  บาดเจ็บกวา 33,000 คน และสูญหายกวา 53,000 คน

การที่ทางการพมาไดยายเมืองหลวงต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2548 ไปอยูที่นครเนปดอว ซึ่ง
อยูทางทิศเหนือของกรุงยางกุงประมาณ 300 กิโลเมตร ทําใหการติดตอประสานงานเพื่อใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยมีอุปสรรคเปนอยางมาก และการที่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติถูกทําลายเกือบหมด การเขาไปชวยเหลือประชาชนชาวพมา โดยกองทัพ/รัฐบาลพมาเอง
กระทําไดยาก นอกจากน้ัน การที่พมาไมเคยประสบกับภัยพิบัติในลักษณะน้ีมากอน ทําใหประชาชน
ชาวพมาและหนวยราชการทองถิ่นของพมาเองไมมีความพรอมและประสบการณที่จะเขาไปในพื้นที่
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และใหความชวยเหลือผูประสบภัย มีรายงานดวยวา ผูไดรับบาดเจ็บสาหัสเปนจํานวนมากตอง
เสียชีวิตลง เพราะทางการไมสามารถเขาไปใหความชวยเหลือไดทันทวงที

โดยที่ภัยพิบัติคร้ังน้ีเปนภัยพิบัติขนาดใหญ จึงเปนที่สนใจของประชาคมระหวางประเทศ
เปนอยางยิ่ง และไมวาจะเปนองคการสหประชาชาติและประเทศที่มีศักยภาพในการใหความชวยเหลือ
เชน สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกหลายประเทศที่พรอมจะใหความชวยเหลือตอพมา ไมวาจะเปน
รูปของสิ่งของบรรเทาทุกข การรักษาพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บ หรือแมกระทั่งการคนหาศพผูเสียชีวิต
แตการที่รัฐบาลพมาเปนรัฐบาลทหาร และมีผูนําที่มาจากกองทัพทําใหมีโลกทัศนตางไปจากโลกทัศน
ของผูนําอ่ืน ๆ จึงไดปฏิเสธที่จะใหประเทศตะวันตกเขาไปใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ (ถึงแมวา
ตอมาทางการพมาจะยอมใหองคการสหประชาชาติและประเทศตะวันตกบางประเทศนําความชวยเหลือ
ในรูปของยารักษาโรคและสิ่งของบรรเทาทุกขเขาไปชวยเหลือชาวพมาที่ประสบภัยพิบัติบางก็ตาม)
ในขณะเดียวกัน ทางการพมาก็ไดเปดโอกาสใหประเทศเพื่อนบานอยางไทย จีน อินเดีย และกลุม
ประเทศอาเซียนเขาไปใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมบาง ถึงแมวาการใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมในรูปแบบตาง ๆ เปนไปโดยจํากัดก็ตาม การเขาไปของประเทศที่ผูนําพมาพอที่จะไว
เน้ือเชื่อใจใหเขาไปทําหนาที่ดานมนุษยธรรม ทําใหประชาชนชาวพมาไดรับประโยชนจากสิ่งของ
บรรเทาทุกข การรักษาพยาบาล หรือแมกระทั่งการฟนฟูสภาพชีวิตความเปนอยูและสภาพจิตใจหลัง
เหตุการณคร้ังน้ีอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เพราะกลาวไดวา ประชาชนชาวพมาไมมีความไวใจ
หรือเชื่อมั่นในรัฐบาลพมาเลยวาจะสามารถใหความชวยเหลือและบรรเทาความทุกขของชาวพมาเอง
ไดโดยลําพังโดยไมตองพึ่งประเทศใด

และเมื่อคํานึงถึงโครงสรางภายในของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงแลว เอกอัครราชทูต
บรรสาน บุนนาค ไดนําหลักการบริหารราชการในลักษณะทีมประเทศไทยอยางเครงครัด จากขอมูล
ที่ไดรับจากขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการบริหารของ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ และขาราชการทุกคนเขาใจหลักการบริหารงานในลักษณะทีมประเทศไทย
เปนอยางดี มีการกําหนดใหมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตรและแผนงานรวมกัน (Unified Work Plan)
ระบบการบังคับบัญชา (Unified Command) และการจัดโครงสรางสํานักงานที่เปนเอกภาพ (Unified
Structure) มาใชเปนประโยชน คณะกรรมการบริหารและขาราชการทุกคนลวนเขาใจถึงความจําเปน
ที่ไทยจะตองรีบใหความชวยเหลือตอพมา ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และตระหนักถึงความ
จําเปนที่จะตองประสานงานอยางแข็งขันเพื่อใหภารกิจน้ีสามารถดําเนินไปได เพราะผลสําเร็จ
ของภารกิจคร้ังน้ี จะทําใหผูนํา ขาราชการระดับสูง และประชาชนชาวพมามีความเขาใจประเทศ
ไทยและไวเน้ือเชื่อใจไทยมากขึ้น อันจะเปนรากฐานที่สําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ของไทยตอพมาในอนาคตตอไป
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2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ซึ่งดํารงตําแหนงในชวงที่พายุไซโคลนนารกิสพัดผานพมา ได

กลาวเสมอวา สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดมีสภาพแตกตางไปจากสถานที่ทั่ว ๆ ไปในกรุงยางกุง
หรือที่อ่ืน ๆ ในพมาที่ไดรับผลกระทบจากพายุไซโคลนนารกิส สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับ
ผลกระทบเชนกัน บางสวนไดรับความเสียหาย สํานักงานอ่ืน ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ไดรับ
ความเสียหาย มากนอยแตกตางกันไป เชน หลังคาอาคารที่ทําการของสํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร
ไดรับความเสียหายทั้งหมด ระบบการติดตอสื่อสารกับประเทศไทยทําไดโดยจํากัด แตในขณะเดียวกัน
ขวัญกําลังใจของคณะกรรมการบริหารและขาราชการทุกคน ยังมีสูงมาก เอกอัครราชทูตบรรสานฯ
อยูที่ประเทศไทยเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาว เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศไดขอใหติดตาม
พลเอก เต็ง เสง นายกรัฐมนตรีพมา เยือนประเทศไทยระหวางวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551
แตทันทีที่เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ทราบขาวเร่ืองน้ี ก็ไดรายงานใหกระทรวงการตางประเทศทราบ
เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือตอพมาในชั้นแรกในฐานะที่ไทยกับพมาเปนมิตรประเทศและตาง
เปนสมาชิกอาเซียนดวยกัน ซึ่งกระทรวงฯ ไดรีบดําเนินการเสนอรัฐบาลพิจารณาใหความชวยเหลือ
ตอพมา นอกจากน้ัน เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ไดประสานงานกับกองบัญชาการกองทัพไทยและ
สั่งการใหผูชวยทูตฝายทหารบก/คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานงานกับ
กองบัญชาการกองทัพไทยอีกทางหน่ึงเพื่อใหพิจารณานําสิ่งของบรรเทาทุกขไปมอบใหกับฝายพมา
ซึ่งจากการประสานราชการดังกลาว และถึงแมวาฝายไทยจะยังไมไดเตรียมพรอมที่จะใหความชวยเหลือ
เรงดวนในลักษณะน้ี รวมทั้งขอจํากัดดานงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยเอง แตพลเอก
บุญสราง เนียมประดิษฐ ผูบัญชาการทหารสูงสุด (ในขณะน้ัน) ไดมอบหมายใหพลเอกทรงกิตติ
จักรบาตร เสนาธิการทหาร (ในขณะน้ัน) เปนผูแทนนําสิ่งของบรรเทาทุกขไปใหพมาในวันที่ 6
พฤษภาคม 2551 โดยเคร่ืองบิน C-130 ของกองทัพไทย ซึ่งเปนคณะทางการจากตางประเทศคณะแรก
และเคร่ืองบินจากตางประเทศลําแรกที่ไดไปลงที่ประเทศพมาหลังเหตุการณ กลาวไดวา ภาวะผูนํา
ของเอกอัครราชทูตบรรสานฯ และความพรอมที่จะสานตอการดําเนินการตามดําริของเอกอัครราชทูต
บรรสานฯ สามารถทําใหหนวยราชการที่เกี่ยวของของไทยไดตระหนักอยางรวดเร็วถึงความเสียหาย
ที่รุนแรง ความจําเปนที่รัฐบาลไทย/ประชาชนชาวไทย ที่จะตองใหความชวยเหลือประชาชนชาวพมา
และที่สําคัญ ไดตระหนักถึงผลของการดําเนินการดังกลาวที่จะทําใหความสัมพันธไทย-พมาในกรอบใหญ
สามารถพัฒนาไปดวยดี

ถึงแมวารัฐบาลไทยจะไมไดเตรียมการที่จะใหความชวยเหลือพมาเพื่อเปนการบรรเทาทุกข
จากเหตุการณดังกลาว แตก็สามารถระดมงบประมาณความชวยเหลือจากภาคเอกชนไดเปนจํานวน
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ไมนอย นอกจากน้ัน สมาคมไทย-พมา เพื่อมิตรภาพ ก็เปนอีกองคกรหน่ึงที่ตระหนักถึงความรุนแรง
ของภัยพิบัติในคร้ังน้ี และไดมอบเงินเพื่อใหพมาผานสถานเอกอัครราชทูตพมาประจําประเทศไทย

ภารกิจที่สําคัญอีกประการหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือ ไดใหขอมูลที่รวดเร็วและ
ถูกตองและเปนประโยชนตอการตัดสินใจของรัฐบาลและหนวยราชการที่เกี่ยวของของไทยมาต้ังแต
เกิดเหตุการณ การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใชระบบการรายงานขอมูล/ขาวกรองแบบหลายชองทาง
(Matrix Reporting System) สามารถระดมขอมูลจากกรรมการบริหาร สงเขามายังสวนกลางในทิศทาง
เดียวกันดวยความรวดเร็วทันตอเหตุการณ ทําใหการใหความชวยเหลือของไทยที่ใหกับพมายังมีอยู
อยางไมขาดสาย สามารถระดมความชวยเหลือไดทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และที่สําคัญยิ่งคือ
ความชวยเหลือที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคที่ไดพระราชทาน
ใหกับประชาชนชาวพมา ไดสรางความปลื้มปติยินดีใหกับผูนําและประชาชนชาวพมาโดยทั่วไป
นอกจากน้ัน ขอมูลและขอเสนอของเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ไดทําใหนายกรัฐมนตรีสมัครฯ ตัดสินใจ
เดินทางไปพมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 โดยเปนผูนําตางชาติคนแรกที่ไปเยือนพมาภายหลัง
เหตุการณพายุไซโคลนนารกิส ถึงแมวาการเดินทางไปพมาแบบไปเชาเย็นกลับคร้ังน้ัน จะทําให
นายกรัฐมนตรีสมัครฯ ไดเขาพบพลเอก เต็ง เสง นายกรัฐมนตรีพมา แตก็ไดใชในโอกาสดังกลาวให
ความชวยเหลือแกพมาเพิ่มเติมดวยการมอบเงิน 500,000 ดอลลารสหรัฐ โทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม
จํานวน 50 เคร่ืองพรอมบัตรคาใชโทรศัพทมูลคา 2 ลานบาท ซึ่งไดชวยบรรเทาปญหาการสื่อสารที่
ประสบอยูระหวางพื้นที่ประสบภัยไดเปนอยางมาก

นอกจากความชวยเหลือในรูปของสิ่งของบรรเทาทุกขและสิ่งของยังชีพจากภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนในรูปแบบตาง ๆ แลว การรายงานขอมูลอยางตอเน่ืองของทีมประเทศไทย และการสาน
ตอโดยกระทรวงการตางประเทศในการกระจายขอมูลใหหนวยราชการตาง ๆ ทราบ ทําใหไทยเพิ่ม
ความชวยเหลืออยางตอเน่ือง และรวมไปถึงความชวยเหลือเพื่อฟนฟูสภาพความเปนอยูและสภาพ
จิตใจของชาวพมาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะภาคอิระวดี ซึ่งไดรับความสูญเสียมากที่สุด
โดยมีโครงการที่สําคัญของสภากาชาดไทยและดําเนินการในพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คือโครงการกอสรางโรงพยาบาล 16 เตียง ที่หมูบานดอเยง และศูนยอนามัยที่
หมูบานตามาน ดวยเหตุน้ี ความชวยเหลือของไทยที่ใหกับพมาจึงมีจํานวนสูงที่สุดในบรรดาประเทศ
สมาชิกอาเซียนเปนจํานวน 29.7 ลานดอลลารสหรัฐ (ณ เดือนกุมภาพันธ 2553)

การดําเนินการเพื่อสานตอนโยบายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมตอพมา
น้ัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จําเปนที่จะตองมีการบังคับบัญชาและแผนงานที่ชัดเจน (Unified Command
and Unified Work plan) มีการแบงงานกันทําเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลังจากที่
เอกอัครราชทูตบรรสานฯ เดินทางกลับไปพมาแลว ก็ไดเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน
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เอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ซึ่งการประชุมคร้ังดังกลาว ไดมีการหารือถึงสภาพ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพมาทั้งหมด เพื่อประโยชนในการกําหนดแนวทางที่ไทยจะใหความชวยเหลือ
พมาตอไปอยางไรในอนาคต ทั้งน้ี นโยบายจากสวนกลางมีความชัดเจนวา ไทยจะคงทยอยใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมตอพมาตอไปอีกจนกวาสถานการณจะดีขึ้น การประชุมคร้ังดังกลาวถือวา
เปนการประชุมที่ไดกําหนดหนาที่ของกรรมการบริหารและขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคน
เอาไวเพื่อสานตอการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในบริบทน้ี ไมวาจะเปนการประสานงาน
กับหนวยงานทองถิ่น การประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศและหนวยราชการในสวนกลาง
การทาํหนาที่เมื่อมีคณะ/เคร่ืองบินขนสิ่งของยังชีพไปใหกับพมา การอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นที่จะใหเจาหนาที่จากประเทศไทยเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภัยพิบัติ
ซึ่งเจาหนาที่ชุดแรกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานงานจนไดเขาไปในพื้นที่ คือ หนวยแพทย
พระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกุมาร ซึ่งเปนหนวยแพทยจากตางประเทศ
หนวยแรกที่ไดรับอนุญาตจากทางการพมาใหเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภัยพิบัติ การดําเนินการใน
ลักษณะน้ีไดสานตอมาถึงการดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือในการฟนฟูสภาพชีวิตและความ
เปนอยูของชาวพมาในพื้นที่ภาคอิระวดีดวย

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
จากที่ไดกลาวถึงในชวงตนวา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง และสาํนักงานตาง ๆ

ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ ลวนเปนผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติคร้ังน้ีเชนกัน แต
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ยังสามารถสานตอสิ่งที่รัฐบาลดําริที่จะใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
ตอพมาได ทั้งน้ี ปจจัยที่เอ้ือประโยชนที่สําคัญมีดังน้ี

3.1 ภาวะผูนํา จากการศึกษาเอกสาร ขอมูล และการสัมภาษณคณะกรรมการ/
ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ลวนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานภายใตทีมประเทศไทย น้ัน เปนผลเน่ืองมาจากเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค
เปนสําคัญ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ มีความพรอมสูงที่จะทําหนาที่ team leader ของทีมประเทศไทย
ในทุกสถานะ กลาวคือ ในกรณีน้ี ไดเร่ิมหนาที่ในการประสานงานเพื่อระดมความชวยเหลือใหกับ
พมาต้ังแตยังอยูที่ประเทศไทย (หลังจากเสร็จภารกิจตอนรับนายกรัฐมนตรีพมา) ประสานงานกับ
กระทรวงการตางประเทศเพื่อใหความชวยเหลือพมาอยางทันการ รวมทั้งสัง่การใหสถานเอกอัครราชทูตฯ
สานตอการดําเนินการที่เปนดําริของรัฐบาลอยางตอเน่ือง และรายงานสถานการณในพมาใหสวนกลาง
ทราบอยางรวดเร็ว แมนยําทําใหรัฐบาลตัดสินใจดําเนินกลยุทธในเร่ืองน้ีไดถูกตอง ภาวะผูนําของ
เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ไดทําใหคณะกรรมการบริหารคนอ่ืน ๆ สามารถเขาใจหนาที่ของตนอยาง
ชัดเจนเน่ืองจากเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ใหเกียรติผูรวมงานทุกทาน ไมมีการเลือกปฏิบัติหรือ
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แบงแยกวาผูรวมงานมาจากหนวยงานใด ใหความสําคัญกับทุกคนเทาเทียมกัน และที่สําคัญยิ่งคือ
เอกอัครราชทูตบรรสานฯ มีความสัมพันธที่ดีกับขาราชการระดับสูงของพมาอยางใกลชิด ผูนําพมา
ทุกคนรูจักเอกอัครราชทูตบรรสานฯ เปนอยางดี จึงไมเปนการยากที่รัฐบาลจะสามารถดําเนินการให
ความชวยเหลือพมาอยางทันทวงที เปนระบบ และสนองความตองการอยางตรงจุด ซึ่งผลสําเร็จน้ีทําให
สามารถสรางความไวเน้ือเชื่อใจไดจากผูนําและประชาชนชาวพมาไดมาก และสงผลตอการกระชับ
ความสัมพันธระหวางไทยกับพมาใหมีความแนนแฟนยิ่งขึ้นไปอีก

3.2 บุคลากร เปนปจจัยเสริมที่สําคัญของการดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงยางกุงเปนอยางยิ่ง การบริหารราชการในลักษณะที่ทุกคนไมเพียงเปนทีมเดียวกัน แต “เปน
ครอบครัวเดียวกัน” มีการพบกันอยางสม่ําเสมอ และมีความรวมมือตลอดจนเกื้อกูลกันในทุกบริบท
ทําใหภารกิจของคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ความทุมเท
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและขาราชการทุกคนเปนปจจัยที่ทําใหภารกิจของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ สําเร็จเชนกัน โดยในกรณีของการดําเนินภารกิจหลังเหตุการณภัยพิบัติคร้ังน้ี
ขวัญกําลังใจของขาราชการทุกคนเต็มเปยม ถึงแมวาแตละคนจะอยูในสถานะผูประสบภัยดวยก็ตาม

3.3 เวลา มีผลตอการดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ เน่ืองจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะตองปฏิบัติหนาที่โดยมีกรอบเวลาที่จํากัดตลอดเวลา โดยเฉพาะในชวงของการ
บรรเทาภัยพิบัติ แตปจจัยดังกลาวดีขึ้นเมื่อสถานการณดีขึ้นเร่ือย ๆ ทําใหการดําเนินการของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการสานตอโครงการเพื่อฟนฟูสภาพความเปนอยูของชาวพมาในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งอยางเปนขั้นตอน

3.4 ทรัพยากรและงบประมาณ เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลตอภารกิจในการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมหลังเหตุการณภัยพิบัติคร้ังน้ี เน่ืองจากทรัพยากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ
เองก็ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอาคารที่ทําการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของ
สํานักงานบางแหง ระบบการสื่อสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใชประสานราชการกับกระทรวงการ
ตางประเทศและหนวยงานอ่ืน ก็ไดรับผลกระทบเชนกันทําใหการประสานงานทั้งกับสวนกลางและ
ระหวางคณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ เองไดรับผลกระทบ (โดยเฉพาะในชวง
สัปดาหแรกหลังเกิดเหตุการณ) นอกจากน้ัน การที่เหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิด
มากอน สถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยราชการที่เกี่ยวของจึงไมไดต้ังงบประมาณที่จะใหความ
ชวยเหลือตอพมาไวลวงหนา แตอยางไรก็ดี โดยที่เหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณที่ไดรับความ
สนใจตอประชาชนชาวไทย เพราะเกิดในประเทศเพื่อนบาน จึงสามารถระดมความชวยเหลือจาก
องคกรเอกชนและภาคเอกชนอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถทําใหการดําเนินภารกิจในดานน้ีประสบผลสําเร็จไปได
เชนกัน
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4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ภารกิจทีมประเทศไทยในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมหลังพายุไซโคลนนารกิส

พัดผานประเทศพมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ประสบผลสําเร็จอยางดี ประชาชนชาวพมาตาง
ไดรับสิ่งของบรรเทาทุกขที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองคอยางทั่วถึง รวมทั้งความชวยเหลือที่มอบใหพมา โดยรัฐบาลไทย ทั้งที่มอบผานสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงและที่ผูนํารัฐบาลและขาราชการระดับสูงเดินทางไปพมาเพื่อมอบให
ดวยตนเอง นอกจากน้ัน การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการประสานราชการอยาง
ใกลชิดกับหนวยงานในสวนกลาง ทั้งกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานตนสังกัดของคณะ
กรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนไปดวยดี ทําใหภาคเอกชนและองคกรอ่ืน ๆ ตระหนัก
ถึงความสูญเสียคร้ังสําคัญของพมา และระดมความชวยเหลือมามอบใหกับประชาชนชาวพมาอยาง
ไมขาดสาย

ทุกคร้ังที่ผูนํารัฐบาลของทั้งสองประเทศไดพบกัน หรือการหารือขอราชการระหวางขาราชการ
ระดับสูงของทั้งสองประเทศ ฝายพมาไดใชทุกโอกาสแสดงความขอบคุณรัฐบาลและประชาชน
ชาวไทยที่ใหความชวยเหลือตอพมา โดยเปรียบไทยเสมือนวาเปน “เพื่อนในยามยาก” อยางแทจริง
เอกอัครราชทูตบรรสานฯ และปจจุบัน เอกอัครราชทูตอภิรัฐ เหวียนระวี ตลอดจนคณะกรรมการ
บริหารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ตางไดรับคําขอบคุณจากขาราชการและประชาชน
ชาวพมาโดยทั่วไปอยางตอเน่ือง

ในระดับพระราชวงศ พลเอกเต็ง เสง นายกรัฐมนตรีพมา ก็ไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในชวงที่เดินทางมาประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนที่ประเทศไทยเมื่อป 2552 วา ผูนําพมา
ทุกคนตลอดจนประชาชนชาวพมาทุกคนตางปลื้มปติในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคไดพระราชทานสิ่งของและความชวยเหลือใหกับประชาชนชาวพมา
และลาสุดในการเสด็จฯ เยือนพมาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวาง
วันที่ 15-17 มีนาคม 2553 พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐของ
สหภาพพมา ซึ่งเปนผูนําสูงสุดของพมา ก็ไดกราบทูลใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงทราบถึงความปลื้มปติของชาวพมาโดยทั่วไป

3.3 ผลการศึกษาโดยสรุป
กลาวไดวา ภารกิจหลักไมเฉพาะของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง แตของหนวย

ราชการที่เกี่ยวของของไทย รวมทั้งภาคเอกชนและองคกรเอกชน ตางมีวัตถุประสงคหลักในการ
สรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่ถูกตองใหเกิดขึ้นในหมูผูนําพมา และประชาชนชาวพมาดวย
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ภารกิจหลักน้ีเปนสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนินการมาโดยตลอด โดยมีมิติของภารกิจอยู
หลากหลาย แตรายงานการศึกษาฯ ฉบับน้ีไดนําภารกิจดานมนุษยธรรมมาเปนกรณีศึกษา โดยเนน
ในภารกิจการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเกิดเหตุการณพายุไซโคลนนารกิส เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2551 การศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินการของคณะกรรมการสถานเอกอัครราชทูตฯ
จะไดนําแนวทางการประเมิน CIPP Model มาเปนรูปแบบในการศึกษา เพื่อวัดผลวาการภารกิจของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสิทธิผลอยางไร

ในการประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอมน้ัน รายงานการศึกษาไดนําปจจัยตาง ๆ ที่แวดลอม
การดําเนินภารกิจ โดยไดกลาวถึงสถานะความสัมพันธระหวางไทย-พมาในชวงดังกลาว ที่ถึงแมวา
จะอยูในสถานะที่ดี แตยังไมดีมาก ยังมคีวามรูสกึหวาดระแวงระหวางกันอยู ไดกลาวถึงสภาพแวดลอม
ในพมา ซึ่งไดรับความเสียหายอยางมหาศาลรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น โครงสรางสาธารณูปโภค
พื้นฐานไดรับความเสียหาย นอกจากน้ัน รัฐบาลพมาก็ไมไดเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ
ในลักษณะน้ีมากอน ทําใหการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย เปนไปดวยความยากลําบาก ใน
ขณะเดียวกัน ประชาคมระหวางประเทศตางพรอมที่จะเขาไปใหความชวยเหลือตอประชาชนชาวพมา
แตผูนําพมาไมตองการใหตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก เขาไปชวยเหลือผูประสบภัย
ถึงแมวาในเวลาตอมาไดอนุญาตใหเขาไปชวยเหลือในบางพื้นที่ก็ตาม แตสําหรับประเทศไทยแลว
ไทยเปนประเทศแรกที่สงสิ่งของบรรเทาทุกขเขาไปในพมา และสงทีมแพทยเขาไปรักษาผูประสบภัย
ในพื้นที่ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา ระดับความไวเน้ือเชื่อใจที่พมาใหตอไทย มีมากกวาประเทศ
ตะวันตกอยางแนนอน ที่สําคัญ รายงานการศึกษาไดกลาวถึงสภาพแวดลอมของคณะกรรมการบริหาร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงวา มีการปฏิบัติตามหลักการทีมประเทศไทยอยางเครงครัด
คณะกรรมการบริหารและขาราชการทุกคนรูหนาที่ และเขาใจในยุทธศาสตรที่ตอง

ในสวนของปจจัยนําเขา น้ัน รายงานการศึกษาไดกลาวถึงการประสานราชการโดยเอกอัครราชทูต
บรรสานฯ ซึ่งไดสั่งการจากประเทศไทยใหคณะกรรมการสถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนินการในดาน
ตาง ๆ ในการสงตอความชวยเหลือจากประเทศไทยไปสูพมา และการรายงานสภาพความเสียหายให
สวนกลางไดทราบเพื่อจะไดจัดสงความชวยเหลือที่เปนไปตามความตองการของพมาไดอยางรวดเร็ว
ฉับพลัน และที่สําคัญ ทันทีที่เอกอัครราชทูตบรรสานฯ เดินทางกลับจากประเทศไทย ก็ไดเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อกําหนดหนาที่อยางชัดเจน ซึ่งการประชุม
ดังกลาวไดเปนการวางรากฐานใหคณะกรรมการบริหารและขาราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดปฏิบัติในบริบทของการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมหลังเหตุการณพายุนารกิสเปนตนมา

ในสวนของกระบวนการ น้ัน รายงานการศึกษาไดกลาวถึงปจจัยตาง ๆ ที่เอ้ือตอผลสําเร็จ
ของภารกิจน้ี ไมวาจะเปนภาวะผูนําของเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ที่สามารถ “คุมเกม” ไดเปนอยางดี
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และมีประสิทธิภาพ บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ก็มีสวนสําคัญที่ทําใหภารกิจ
สําเร็จ เพราะแตละคนไดทุมเทที่จะสานตอภารกิจใหลุลวงไปไดดวยดี สวนปจจัยเร่ืองเวลา ทรัพยากร
เคร่ืองมือเคร่ือใชและงบประมาณน้ัน แรกเร่ิมเมื่อเกิดเหตุการณ ก็สงผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยูบาง แตเมื่อเวลาลุลวงไปและสถานการณดีขึ้นแลว ก็เปนปจจัยเสริม
การดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได

เมื่อนําปจจัยตาง ๆ ขางตนมาประเมินแลว กลาวไดวา ภารกิจดานมนุษยธรรมของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงหลังเหตุการณพายุนารกิสประสบความสําเร็จ กอใหเกิดประสิทธิผล
ตอการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและความเขาใจที่ถูกตองระหวางไทยกับพมา ประชาชนชาวพมา
ไดรับสิ่งของบรรเทาทุกขที่ไทยสงมาใหอยางตอเน่ือง และผูนําพมาตางพึงพอใจตอการดําเนินการ
ของไทยที่สามารถชวยเหลือพี่นองชาวพมาไดเปนจํานวนมาก และความชวยเหลือของไทยยังหลั่งไหล
เขาสูประเทศพมาอยางตอเน่ือง

ถึงแมวาการศึกษาจะไมสามารถนําความปลื้มปติและความประทับใจของประชาชนชาวพมา
มาวัดผลไดในเชิงปริมาณ แตสามารถสรุปไดวา การดําเนินภารกิจดานมนุษยธรรมของไทยภายหลังจาก
ที่เกิดเหตุการณภัยพิบัติพายุไซโคลนนารกิสพัดผานประเทศพมา เปนภารกิจที่สามารถสรางทั้ง
ความประทับใจ ความเขาใจที่ดีและความไวเน้ือเชื่อใจใหเกิดขึ้นจากฝายพมาเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ดี
ถึงแมวาระดับความไมไวเน้ือเชื่อใจระหวางกันยังมีอยู และรัฐบาลภายใตการนําของพรรคประชาธิปตย
ไดพยายามแสดงใหพมาเห็นวารัฐบาลพรอมจะทํางานและสานตอการดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ เพื่อให
เกิดผลประโยชนรวมกันของทั้งไทยและพมา แตการดําเนินการดานน้ีในกรอบใหญยังไมสําเร็จและ
ไดประสิทธิผลอยางที่ตองการ ทั้งน้ี สวนหน่ึงเปนเพราะโลกทัศนของผูนําพมาเองที่ยังไมสามารถ
ยอมรับการดําเนินการใด ๆ ที่ลวงไปสูเร่ืองที่พมาถือวาเปนเร่ืองละเอียดออนและชอบอางวาเปน
กิจการภายในของพมา ถึงแมวาในยุคโลกาภิวัตนและการที่สมาคมอาเซียนกําลังพัฒนากาวไปสูการ
รวมตัวที่แนนแฟนขึ้นภายใตกฎบัตรอาเซียนก็ตาม



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
เมื่อพิจารณากรณีศึกษาของรายงานการศึกษาน้ีแลว กลาวไดวาประสิทธิผลของภารกิจของ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง มีสวนสัมพันธอันสําคัญยิ่งกับการประสานงานและการบริหาร
ราชการในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล (Man) เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดใน
กระบวนการประสานราชการของทีมประเทศไทยในสถานเอกอัครราชทูตฯ สวนปจจัยอ่ืน ๆ เชน
งบประมาณ (Money) ทรัพยากรที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการ (Material) และการบริหาร
จัดการ (Management) เปนปจจัยที่ลวนสนับสนุนการประสานราชการของทีมประเทศไทยในสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในระดับที่ตางกัน ทั้งน้ี รายงานการศึกษาฯ ไดแจงผลของการศึกษาปจจัยดังกลาว
ที่มีผลตอการดําเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
หลังเหตุการณที่พายุไซโคลนนารกิสพัดผานประเทศพมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ดังน้ี

1) ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล (Man)
คณะกรรมการบริหาร/ขาราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงทุกคนเปนปจจัย

สําคัญที่ขับเคลื่อนทีมประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ความสาํเร็จดังกลาวจะ
เกิดขึ้นไมไดหากไมมีหัวหนาทีมอยางเอกอัครราชทูตบรรสานฯ และปจจุบันเอกอัครราชทูตอภิรัฐฯ
“หัวหนาทีมประเทศไทย” ทั้ง 2 ทานลวนเปนขาราชการอาวุโสมากดวยประสบการณ มีภาวะผูนํา มี
ความโอบออมอารี และที่สําคัญคือใหเกียรติแกเพื่อนรวมงานทุกคน ไมมีการแบงแยกการปฏิบัติ
โดยไมคํานึงวาเพื่อนรวมงานจะเปนขาราชการของกระทรวงการตางประเทศ หรือจะเปนขาราชการ
ที่มาจากหนวยราชการ/วิสาหกิจที่ประจําการอยูที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทําใหการประสานราชการ
มีความราบร่ืน คณะกรรมการ/ขาราชการทุกคนสามารถทําหนาที่ของตนไดอยางเต็มที่ดวยความสบายใจ
ไมตองคอยหวงพะวงวาจะไมไดรับการสนับสนุนจาก “หัวหนาทีม” หรือไมไดรับการสนับสนุน
จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เอกอัครราชทูตทั้ง 2 ทานตางไดรับความเคารพและการยอมรับอยาง
จริงใจจาก “ลูกทีม” ทุกคน และจากการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหัวหนาทีมที่มีวิสัยทัศน เขาใจ
ยุทธศาสตรของประเทศไทยตอพมาอยางดียิ่ง ทําใหการดําเนินการของทีมประเทศไทยเปนไปดวย
ความราบร่ืน และสวนใหญจะไดประสิทธิผลตามเกณฑหรือเกินเกณฑที่กระทรวงการตางประเทศ/
รัฐบาลไทยคาดหวัง
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นอกจากเอกอัครราชทูตซึ่งเปนหัวหนาทีมที่ลูกทีมตางมีความชื่นชมแลว คณะกรรมการ
บริหารและขาราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ก็เปนบุคลากรที่มีความสามารถ มี
คุณภาพและที่สําคัญคือมีความรับผิดชอบ เขาใจบทบาท หนาที่และภารกิจของแตละคนเปนอยางดี
มีการปฏิบัติตอกันเปรียบเสมือนวามาจากหนวยราชการเดียวกัน ไมมีการแบงแยกที่ชัดเจนของ
ความเปนบุคลากรของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง และในหลาย ๆ โอกาส การประสานราชการใน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงมีลักษณะเปนการทํางานในครอบครัวมากกวาเปนการทํางานใน
สํานักงานเดียวกัน ซึ่งปจจัยเหลาน้ี เปนสวนเสริมและเกื้อกูลใหการบริหารราชการในสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ใหมีความราบร่ืนเสมอมา และสามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ รวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) ปจจัยดานงบประมาณ (Money)
ตามที่ไดกลาวในบทที่ 3 วา ปจจัยดานงบประมาณเปนปจจัยที่สรางผลกระทบตอการประสาน

ราชการและการบริหารงานในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงได
โดยเฉพาะในชวงหลังเกิดเหตุการณพายุไซโคลนนารกิส เพราะหนวยราชการที่เกี่ยวของของไทย
รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เองตางประสบปญหาบาง เน่ืองจากไมมีการจัดสรรงบประมาณ
จํานวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับยุทธศาสตรการใหความชวยเหลือพมาหลังเหตุการณพายุไซโคลนนารกิส
ไมวาจะเปนภารกิจการสรรหาสิ่งของบรรเทาทุกขมาชวยพมา การขนสงสิ่งของจากไทยไปพมา
และการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เมื่อสิ่งของถูกสงถึงพมาแลว อยางไรก็ดี การดําเนินการ
ของรัฐบาลไดรับความรวมมือที่ดีจากภาคเอกชนและองคกรการกุศล ทําใหสามารถระดมความชวยเหลือ
ที่จะนําไปใหกับพมาไดเปนจํานวนมาก ที่สําคัญที่สุด คือความชวยเหลือที่ไดรับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคที่ไดสรางผลดีตอการดําเนิน
ยุทธศาสตรของไทยในเร่ืองน้ีเปนอยางดียิ่ง

กลาวสําหรับงบประมาณของการบริหารงานทั่วไปของสถานเอกอัครราชทูตฯ น้ัน กระทรวง
การตางประเทศและหนวยงานตนสังกัดของคณะกรรมการบริหารไดใหการสนับสนุนเปนอยางดียิ่ง
ในกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบปญหาขาดแคลนงบประมาณ ก็จะไดรับการตอบสนองอยางดี
จากกระทรวงการตางประเทศอยูเสมอ

3) ปจจัยดานทรัพยากรท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการ (Material)
ถึงแมวาหลังจากเกิดเหตุการณขึ้นใหม ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ตองประสบปญหาจากการ

ที่ทรัพยากร/สิ่งของเคร่ืองใชถูกพายุทําลายหรือทําใหใชการไมได ไมวาจะเปนอาคารสํานักงาน
(บางสวน) และเคร่ืองมือสื่อสาร แตการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสํานักงานตางไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการซอมแซมปรับปรุงในเวลาตอมาไมนาน ทําใหปจจัยดังกลาวกลายเปนปจจัยเสริม
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การทํางานของการบริหารราชการในสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเปนอยางดี การทีก่ระทรวงการตางประเทศ
และหนวยงานตนสังกัดอ่ืน สงสิ่งของและอุปกรณการสงเสริมชีวิตความเปนอยูที่ดี (เชน เคร่ือง
กรองนํ้าขนาดใหญที่สภากาชาดไทยสงใหกระทรวงการตางประเทศใชประโยชนตามความเหมาะสม)
เปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้นกับคณะกรรมการบริหารและขาราชการของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เปนอยางดี การที่กระทรวงการตางประเทศเห็นความสาํคัญของการเปนสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบานที่มีความสําคัญตอไทย ทําใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
ไดรับการสนับสนุนดวยดีจากกระทรวงการตางประเทศอยูเสมอมา

4) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (Management)
ผลสําเร็จที่สําคัญของ “ทีมประเทศไทย” ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงคือการที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดดําเนินภารกิจโดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลัก Unified Command,
Unified Structure และ Unified Work Plan อยางเครงครัด การประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีขึ้นเปนประจํา ทําใหทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถ
พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและกําหนดยุทธศาสตรรวมกันอยูเปนประจํา นอกจากน้ัน การ
ประสานราชการ “นอกรอบ” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสานฯ และเอกอัครราชทูตอภิรัฐฯ ดําเนินอยู
เปนประจํา ทําใหความเปนครอบครัว ความเปนเน้ือเดียวกันของ “ผูเลน” ในสถานเอกอัครราชทูตฯ
เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติราชการเพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุดเปนอยางยิ่ง

4.2 ขอเสนอแนะ
ถึงแมวาโดยรวมแลว การบริหาราชการในลักษณะทีมประเทศไทยในสถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงยางกุงไดทําใหภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบผลสําเร็จดวยดี แตก็ยังมีบางประเด็นที่
ยังสามารถปรับปรุงแกไข เพื่อใหทีมประเทศไทยสามารถดําเนินภารกิจใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
รายงานการศึกษาไดประมวลจากประสบการณทํางานและการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารและ
ขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสรุปได ดังน้ี

1) การจัดการดานบุคลากร
การที่กระทรวงการตางประเทศและหนวยราชการอ่ืนที่สงขาราชการไปประจําการอยูที่สถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงตางเห็นความสําคัญของการดําเนินนโยบายตอประเทศพมา ทําใหแนว
ทางการคัดเลือกบุคลากรที่จะไปประจําการที่พมามี “ความพิถีพิถัน” เปนพิเศษ จากการสัมภาษณผูที่
เคยประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง เชนเอกอัครราชทูตบรรสานฯ และจากคณะ
กรรมการบริหาร/ขาราชการตางมีความประทับใจและพึงพอใจกับบทบาทและหนาที่ของเพื่อนรวมงาน
ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ทั้งน้ี เน่ืองมาจากขาราชการที่ถูกสงไปประจําการที่สถาน
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เอกอัครราชทูตฯ ตางมีความรูความสามารถ และเขาใจการปฏิบัติงานในพมา ซึ่งมีสภาพการณ
แตกตางจากการไปปฏิบัติหนาที่ในไทยหรือในประเทศอ่ืน ๆ

การที่กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานตนสังกัดของคณะกรรมการบริหารใหการ
สนับสนุนตอบุคลากรและการพัฒนาทักษะและคุณภาพของบุคลากรอยางตอเน่ืองเปนผลดีตอการ
สรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการ เชน เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ไดอนุมัติใหอัครราชทูตที่ปรึกษา
กัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ สมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 2 และตอมา
เอกอัครราชทูตอภิรัฐฯ ไดอนุมัติใหอัครราชทูตที่ปรึกษากัลยาณะฯ ไดเขามารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรดังกลาว และตอยอดอบรมภายใตโครงการเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
เปนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางหน่ึง ถึงแมวาจะตองเสียบุคลากรไป
เปนเวลา 3 เดือนก็ตาม

อยางไรก็ดี ปจจัยที่อาจจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการบริหารราชการลักษณะทีม
ประเทศไทยคือการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงยังขาดจํานวนขาราชการที่จะรองรับภารกิจ
ที่เพิ่มมากขึ้น การที่พมาเปนประเทศเพื่อนบาน ความเขมขนของภารกิจจึงมีมาก แตบอยคร้ังที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไมสามารถสงขาราชการไปประจํากับคณะเพื่อติดตามผลและประสานงานการเยือนได
นอกจากน้ัน การที่รัฐบาลใหความสําคัญกับยุทธศาสตรดานความรวมมือทางวิชาการใหมีความ
เขมขนขึ้น ทําใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ตองมอบหมายใหขาราชการ 1 คนไปทําหนาที่น้ีโดยเฉพาะ
และในขณะน้ีไดพยายามบรรเทาปญหาโดยการเพิ่มเจาหนาที่ทองถิ่นชวยรับผิดชอบรวมกับขาราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ

สุดทาย สิ่งหน่ึงที่ยังจะตองดําเนินการใหเกิดความตอเน่ืองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คือการ
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมีความเปนเน้ือเดียวกันมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําไดไมงายนัก แตก็ตองทํา
อยางคอยเปนคอยไป เน่ืองจากการบริหารราชการในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” ยังเปนเร่ืองใหม
และตองการการเรียนรู สงเสริมใหเกิดขึ้นในแตละองคกร ไมเพียงแตเฉพาะในสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในยุคโลกาภิวัตน ไมสามารถที่จะทํางานในลักษณะ “ตางคนตางทํา” ไดอีกตอไป การหมุนเวียน
ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร/ขาราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะทําใหตองเรียนรูกัน
ใหมและตองใชเวลากอนสักระยะหน่ึงที่จะปรับวัฒนธรรมการทํางานใหสามารถทํางานในลักษณะ
ทีมประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) การสนับสนุนดานงบประมาณ
การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงเปนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศเพื่อนบาน

ที่มีความรวมมือกับไทยในลักษณะที่เขมขน การจัดสรรงบประมาณประจําปจากกระทรวงการ
ตางประเทศและจากหนวยงานตนสังกัดถือไดวาเปนไปดวยความเหมาะสม ไดรับการจัดสรรใหภายใน
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ระยะเวลา ไมลาชา และจากการสํารวจขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร/ขาราชการสถาน
เอกอัครราชทูตฯ สวนใหญเห็นวางบประมาณยังไมใชปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอการ
บริหารราชการในลักษณะ “ทีมประเทศไทย”

อยางไรก็ดี การจัดสรรงบประมาณที่เอ้ือตอการปฏิบัติราชการในลักษณะทีมประเทศไทย
กลาวคืองบประมาณคาใชจายอ่ืน-คาใชจายในการดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย อาจจะตองจัดสรร
ใหสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนประจํา ในปงบประมาณ 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการสาํรวจพื้นที่เมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี รวมกับ
คณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ แตในป 2553 กระทรวงฯ ไมไดใหการสนับสนุน
โครงการในลักษณะเดียวกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เสนอขอมา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นวา
งบประมาณในลักษณะดังกลาว จะจุดประกายและสรางความตอเน่ืองใหมีการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะ
“ทีมประเทศไทย” มากขึ้น และหากเปนไปได การที่กระทรวงฯ ใหความสําคัญตอการดําเนิน
นโยบายตอประเทศเพื่อนบานอยางพมาแลว การสนับสนุนงบประมาณในลักษณะที่สงเสริมการทํางาน
ในลักษณะทีมประเทศไทยในหมวดอ่ืน เชนงบ Foreign Mission Integrated Project (FMIP) หรืองบ
สันถวไมตรี ก็จะเปนประโยชนมากเชนกัน

3) การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจะเสริมสรางการทํางาน
การที่พมาเปนประเทศที่มีสภาพการณพิเศษ จึงตองไดรับการสนับสนุนปจจัยดานทรัพยากร

ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางตอเน่ือง ในอดีต สถานเอกอัครราชทูตฯ
และสํานักงานอ่ืนไมคอยไดรับการสนับสนุนมากเทาทีค่วร ทําใหการปฏิบัติราชการไดรับผลกระทบบาง
แตภายหลังจากเหตุการณพายุนารกิสแลว กระทรวงการตางประเทศและหนวยราชการสวนกลาง
ตางใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง ทําใหสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามลําดับ

นอกจากการไดรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการอยางตอเน่ือง
แลว อีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับประโยชนคือการใชทรัพยากรดังกลาวรวมกัน
จากแบบสอบถามของขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ตางใหคะแนนการใชทรัพยากรและเคร่ืองใช
สํานักงานรวมกันถึงรอยละ 557 โดยเฉพาะยานพาหนะ อาคารสํานักงาน (อัครราชทูตที่ปรึกษาจาก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและสํานักขาวกรองแหงชาติ มีสํานักงานต้ังอยูในอาคาร
ที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต) หรือแมกระทั่งอินเตอรเน็ท ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรักษาความ
ตอเน่ืองของปจจัยดังกลาวไว

7 ประมวลผลจากแบบสอบถามความเห็นของขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง จํานวน
9 คน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553
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4) การปรับปรุงการบริหารจัดการและกฎระเบียบตาง ๆ
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการปฏิบัติราชการลักษณะทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงยางกุงคือการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการบริหารและขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทําใหมี
การบูรณาการแนวความคิดและกลยุทธการปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี ทํางานไดเปนเน้ือเดียวกันจนเกิด
ประสิทธิผล จากการประมวลผลของแบบสอบถามคณะกรรมการบริหาร/ขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไดชี้ใหเห็นวา มากกวารอยละ 778 เห็นวาการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติราชการในสถานเอกอัครราชทูตฯ การที่กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการบริหารมีขึ้น
เดือนละ 1 คร้ังเหมาะสมแลว และการประสานงาน “นอกรอบ” ที่มีขึ้นอยูเปนประจํา ก็เอ้ือประโยชน
ตอการเสริมสรางประสิทธิภาพเชนกัน

สิ่งหน่ึงที่ตองสนับสนุนใหเกิดขึ้นคือการที่หนวยงานในสวนกลางกับคณะกรรมการบริหาร
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังไมมีการประสานงานอยางเขมขน ทําใหบางคร้ัง ไมมีการเคารพการ
ตัดสินใจซึ่งกันและกัน เพราะการดําเนินการบางอยาง อาจจะตองใหหนวยงานพื้นที่เปนผู “ฟนธง”
วาจะปฏิบัติไดหรือไมได บางคร้ังที่เกิดปญหาตอการดําเนินภารกิจ เพราะหนวยงานสวนกลาง
ตองการใหเปนไปตามที่ตองการมากวาที่จะเปนไปตามที่ฝายพมากําหนด

นอกจากน้ัน อาจจะตองมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่ไมเอ้ือประโยชนตอการ
ปฏิบัติราชการในลักษณะ “ทีมประเทศไทย” เชน การแบงแยกงบประมาณการเดินทางของ
คณะกรรมการบริหารที่จะเดินทางไปทําหนาที่แทนเอกอัครราชทูต ซึ่งไมสามารถเบิก จายจาก
งบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต (ของกระทรวงการตางประเทศ) ได แตตองเบิกจากงบประมาณ
ของหนวยงานตนสังกัด ปจจัยเล็กนอยเหลาน้ีทําใหการทํางานแบบทีมประเทศไทยไดรับผลกระทบได

กลาวโดยสรุปแลว การบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการทําใหการประสาน
ราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กฎระเบียบที่ไดมีการ
แกไขปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานแบบ “ทีมประเทศไทย” มีพัฒนาการตอไปได สงผลอยางยิ่งให
ทีมประเทศไทยที่ยางกุงนํานโยบายตางประเทศไปปฏิบัติและเอ้ือตอการรักษาผลประโยชนแหงชาติ
ของไทยไดอยางดี พัฒนาการของการบริหารราชการแบบทีมประเทศไทยจะตองมีอีกยาวไกล การ
แกไขปรับปรุงเร่ือย ๆ จะทําใหประสิทธิภาพพัฒนาไปดวยตามลําดับ แตปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ
ความสําคัญที่รัฐบาลใหกับการบริหารราชการแบบทีมประเทศไทยดวย

8 ประมวลผลจากแบบสอบถามความเห็นของขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง จํานวน
9 คน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553



หัวขอ                                                               ผล เปนประโยชนมาก                      รอยละ เปนประโยชนบาง                       รอยละ ไมเปนประโยชน                    รอยละ

การบริหารแบบทีมประเทศไทย
เปนประโยชนหรือไม

7 คน 77 2 คน 23

ทีมประเทศไทยท่ี สอท ณ
กรุงยางกุงเปนประโยชนหรือไม

6 คน 66 3 คน 34

ภาคผนวก

ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง กรณีศึกษา : การดําเนินการหลังพายุไซโคลนนารกิส

ผลการประมวลแบบสอบถามเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารงานลักษณะ "ทีมประเทศไทย"

ประกอบรายงานการศึกษาเรื่องการเสริมสรางประสิทธิผลการประสานราชการของสํานักงาน

ทีมประเทศไทยท่ี สอท ณ
กรุงยางกุงเปนประโยชนหรือไม

6 คน 66 3 คน 34

เปรียบเทียบทีมประเทศไทยกับ
การทํางานแบบตางคนตางทํา

6 คน 66 3 คน 34

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมีประโยชนหรือไม

7 คน 77 2 คน 23

การใชทรัพยากรรวมกันเปน
ประโยชนหรือไม

5 คน 55 4 คน 45

ควรใช "ทีมประเทศไทย" ตอไป
หรือไม

9 คน 100

*แบบสอบถามถูกสงออกเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2553 ใหกับคณะกรรมการบริหารและขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงยางกุง

**มีผูตอบแบบสอบถาม 9 คน จากจํานวน 12 คนท่ีสงแบบสอบถามออกไป
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นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ

การศึกษา

2530 - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2541 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (International Studies and
Diplomacy) มหาวิทยาลัยลอนดอน

การรับราชการ
2531 - เจาหนาที่การทูต 3 กองการหนังสือพิมพ กรมสารนิเทศ
2534 - เจาหนาที่การทูต 4 สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2535 - เจาหนาที่การทูต 5 สถานเอกอัครราชทูต ณ

กรุงลอนดอน
2538 - เจาหนาที่การทูต 6 สถานเอกอัครราชทูต ณ

กรุงลอนดอน
2540 - เจาหนาที่การทูต 6 กรมสารนิเทศ
2543 - เจาหนาที่การทูต 6 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
2545 - เจาหนาที่การทูต 7 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
2548 - เจาหนาที่การทูต 8 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
2550 - ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก
2552 - นักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ (อัครราชทูตที่ปรึกษา)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง

ตําแหนงปจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
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