รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการทูต: กรณีศึกษาแนวทาง
การยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
เป็น School of Diplomacy and Foreign Affairs

จัดทาโดย นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
รหัส ๕๐๒๑

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการทูต: กรณีศกึ ษาแนวทาง
การยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
เป็น School of Diplomacy and Foreign Affairs

จัดทาโดย นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
รหัส ๕๐๒๑

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูตอุ้ม เมาลานนท์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ขจิต จิตตเสวี)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาส่ วนบุคคลเรื่ อง ‘การพัฒ นาบุคลากรทางการทูต : กรณีศึกษาแนวทางการ
ยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการให้เป็น School of Diplomacy and Foreign
Affairs’ นี้ มีที่มาจากคาถามที่ว่า กระบวนการฝึกอบรมและขีดความสามารถของนักการทูตไทยใน
ปัจจุบัน มีความเข้มแข็ง เข้มข้น เป็นมืออาชีพเพียงพอหรือไม่สาหรับความท้าทายในการเมืองระหว่าง
ประเทศยุคใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นท่ามกลางภูมิทัศน์การเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และแหลมคม และในที่นี้ สมมติฐานของการยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็น
องค์กรทางวิชาการเต็มรูปแบบจะสามารถตอบคาถามนี้ได้หรือไม่ ในแง่มุมใด
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิต นักการทูตไทยในปัจจุบันยังประสบข้อจากัดในเชิง
โครงสร้างและงบประมาณที่สัมพั นธ์กับการขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ รวมทั้งลักษณะ
ขององค์กรที่ยังขาดพลังขับเคลื่อนทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลต่อกระบวนการสร้างนักการทูต
ในระดับปฏิบัติการ - ชานาญการ ที่มีแนวโน้มที่จะมีความรู้เชี่ยวชาญและทักษะในวิชาชีพการทูตเพียง
ในระดับปานกลาง ในขณะที่กระบวนการที่เน้นให้ข้าราชการเรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์ทางาน
จริง (learning by doing หรือ on-the-job training) และใช้ระบบการฝึกฝน (apprenticeship)
จากรุ่นสู่รุ่น อาจไม่เพียงพอที่จะให้นักการทูตไทยก้าวไปยืนอยู่ที่แถวหน้าของภูมิภาคดังเช่นนักการทูต
ไทยในรุ่นก่อน
ผู้เขียนได้นาข้อสรุปข้างต้นไปประกอบสมมติฐานการยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการให้เป็นองค์กรทางวิชาการเต็มรูปแบบ และพบว่า โมเดลของการจัดตั้ง School of
Diplomacy and Foreign Affairs นี้ น่าจะสามารถให้คาตอบกับกระบวนการสร้างนักการทูตไทยได้
อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในประเด็นของความเป็นอิสระของการบริหารจัดการ โครงสร้างที่สมดุล
และการบูรณาการระหว่างกระบวนการรับ (ผู้สมัคร) นักการทูตกับการฝึกอบรมนักการทูต ดังนี้
๑) สถาบั น การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการสามารถแยกตั ว ออกไปเป็ น หน่ ว ยงาน
ประเภทกึ่งอิสระหรือเป็น หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ได้ ๓ ทางเลือก คือ ๑)
จัดตั้งทุนหมุนเวียน ๒) ตราเป็นพระราชบัญญัติ หรือ ๓) ตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒) สามารถกาหนดเนื้อหาการฝึกอบรมนักการทูตที่ตอบสนองต่อคุณลักษณะพื้นฐานและ
สภาวการณ์ในปัจจุบันได้ และสามารถปรับโครงสร้างให้เป็นสถาบันทางวิชาการเต็มรูปแบบ โดยมี
คณะกรรมการบริ ห าร เจ้ าหน้ า ที่อาวุโ ส ผู้ อานวยการ นักการทูตเกษีย ณผู้ เชี่ย วชาญ นั กการทู ต
ระดับกลาง นักวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
๓) สามารถทาหน้ าที่เป็ นกลไกในการกลั่ นกรองคั ดเลื อกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็น
นั ก การทู ต โดยใช้ แ นวทางการวิ เคราะห์ ศึ กษาความรู้เ ชี่ ยวชาญ ทั กษะวิ ช าชี พทางการทูต และ
คุณสมบัติทางวิชาชีพ ของแต่ละคนผ่านกระบวนการ ‘วัดค่า’ ในช่วงของการศึกษาใน School of
Diplomacy and Foreign Affairs เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริงในการเข้ารับ
ราชการเป็นนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อจบการศึกษาแล้ว

จ

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านทูตอุ้ม เมาลานนท์ อาจารย์ขจิต จิตตเสวี และอาจารย์เดชา
ตั้งสีฟ้า เป็นอย่างสูงสาหรับคาแนะนาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ยิ่งตลอดช่วงเวลาสั้น ๆ ของการ
ทารายงานศึกษาฉบับนี้ แม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่มีเอกสารการศึกษาและข้อถกเถียงรองรับที่ค่อนข้าง
จากัดโดยเฉพาะในแวดวงของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ดังนั้น หากรายงาน
การศึกษาฉบับนี้จะมีส่วนช่วยสร้างคุณาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดต่ อกระทรวงการต่างประเทศและ
การสร้างองค์ความรู้ทางการทูตของไทยในอนาคต ผู้เขียนก็ขอน้อมราลึกเป็นลาดับแรกถึงองค์ความ
รอบรู้ แนวทางและกาลังใจที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านได้กรุณาสละเวลามอบให้
รายงานฉบับนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ยิ่งจาก
ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของสถาบันที่ล้วนเห็นประโยชน์ในเนื้อหาสาระของการศึกษานี้ ซึ่งในขณะเดียวกั น ผู้เขียนก็
ได้รับความรู้ความเข้าใจในแง่มุมใหม่ ๆ ของมิติงานด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ทางการทูตจากการ
ที่ได้สนทนา พูดคุยกับบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดช่วง ๘
สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนร่ว มงานและข้าราชการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่ว ยสนับสนุน ใน
การศึกษาภาคสนาม โดยเฉพาะคุณกนกวรรณ เกตุชัยมาศ คุณธีรางกูร มาสขาว และคุณชนิกานต์
เจริญธนะจินดา ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสาคัญ
นอกจากนี้ ผู้ เ ขี ย นขอน้ อ มขอบพระคุ ณ ท่ า นอธิ บ ดี ด ารง ใคร่ ค รวญ ไม่ เ พี ย งในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาที่สนับสนุนให้ผู้เ ขียนเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕ ปี
๒๕๕๖ ซึ่งก็เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าจัดทารายงานในเรื่องที่อยู่ในความสนใจส่วนตัว
มาเป็น เวลานานแล้ว แต่ในฐานะที่เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจสาคัญที่สุดของผู้ เขียนในการ
ปฏิบัติหน้าที่รับราชการด้วยความซื่อตรง มุ่งมั่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เสมอมา
ท้ายนี้ ผู้เขียนเป็นหนี้บุญคุณบุคลากรและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทุกท่านที่ได้
อบรมสั่งสอนและให้โอกาสผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของการทางานในวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ รายงานฉบั บนี้เป็นผลผลิตของความภาคภูมิใจและความหวงแหนในเกียรติภูมิของ
การเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
เชิดชาย ใช้ไววิทย์
กรกฎาคม ๒๕๕๖

ฉ

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ กรอบแนวคิด
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับการผลิตนักการทูตไทย
ปัจจุบัน: มุมมองในพันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้าง และงบประมาณ
๓.๒ การศึกษาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัวของ
นักการทูต
๓.๓ สรุปความเห็นต่อการทบทวนกระบวนการผลิตนักการทูตไทย และ
การศึกษาความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนตัวของนักการ
ทูตไทยแรกเข้า
๓.๔ แนวทางการยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็น
School of Diplomacy and Foreign Affairs
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ ข้อสรุป
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ผ่านมุมมองของ
รายงานการศึกษา
ประวัติผู้เขียน
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๑
๓
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๕
๖
๖
๙
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๑๒
๑๘
๒๓
๒๔
๓๗
๓๗
๓๘
๔๐
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ช

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาในภาคสนาม
ตารางที่ ๒ แสดงหัวข้อของแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทและกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ ๓ ผลสารวจข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลของนักการทูตระดับปฏิบัติการ
ตารางที่ ๔ ผลสารวจข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลของนักการทูตระดับชานาญการ
ตารางที่ ๕ สรุปเนื้อหาวิชาขั้นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรมนักการทูตไทย

๔
๕
๑๙
๒๐
๓๐

ซ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ สรุปกรอบความคิดของการศึกษา
แผนภูมิที่ ๒ แสดงโครงสร้างของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในปัจจุบัน
แผนภูมิที่ ๓ แสดงสัดส่วนงบประมาณที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รับ
จัดสรรเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับ
จัดสรร ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
แผนภูมิที่ ๔ แสดงสัดส่วนงบประมาณที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รับ
จัดสรรในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้าเปรียบเทียบกับ
งบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ
แผนภูมิที่ ๕ แสดงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะและองค์ความรู้ของนักการทูตตามแนวคิด
ของ R.G. Feltham
แผนภูมิที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะและองค์ความรู้ของนักการทูตตามแนวคิด
ของ R.G. Feltham
แผนภูมิที่ ๗ แสดงความเห็นเกี่ยวกับวิชาหรือเนื้อหาที่นักการทูตของกระทรวงการ
ต่างประเทศในระดับปฏิบัติการ ชานาญการ และอานวยการต้น เห็นควรให้
ความสาคัญเป็นพิเศษ
แผนภูมิที่ ๘ แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์บุคลากรของ School of Diplomacy and
Foreign Affairs
แผนภูมิที่ ๙ แนวคิดใหม่ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักการทูตของไทยผ่าน
School of Diplomacy and Foreign Affairs
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๑๕
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
การดาเนินนโยบายการต่างประเทศเป็นศาสตร์และศิลปะที่ซับซ้อน ประเทศไทยตั้งอยู่บน
ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางหรืออย่างน้อยมีความเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับการปฏิสัมพันธ์ของ
ภูมิ ภ าคมาช้ า นาน ความท้ า ทายด้ า นการต่ า งประเทศของไทยก็ ป รั บ เปลี่ ย นไปตามเงื่ อ นไขและ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแต่ละยุค และในขณะนี้ ไทย
จาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมสาหรับพัฒนาการการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการทูตเพื่ อขับเคลื่อน นามา และปกป้อง
ผลประโยชน์ของไทยและภูมิภาคภายใต้เงื่อนไขที่จะมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ท่ามกลางคาถามที่ว่า
วันนี้ นักการทูตไทยยืนอยู่ตรงจุดใดของการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค? ขีด
ความสามารถของนักการทูตไทยดีพอที่จะผลักดันให้ไทยอยู่แ ถวหน้าของอาเซียนหรือไม่? นักการทูต
ไทยสามารถขับเคลื่อนประเทศให้เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่?
ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ ปี ๒๕๔๒ ส านั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป ระบบราชการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เผยแพร่เอกสารชื่อว่า ‘การปฏิรูประบบราชการ: ทางออก
ของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต’ ซึ่งกล่าวถึงวิสัยทัศน์การเป็นข้าราชการใน ‘ยุคใหม่’ ว่า “ภาครัฐ
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรเป็นจานวนเกือบ ๓ ล้านคน จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดรับและ
สนองต่อสภาวะใหม่ของสังคมไทย...โดยต้องปรับให้สามารถทาหน้าที่ใหม่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้บริบทใหม่ทางการเมืองตลอดทั้งต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพที่ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองและรู้จักเรียกร้องสิทธิในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีและเจ้าของอานาจอธิปไตยมากยิ่งขึ้น
ด้วย”๑ ถ้อยแถลงในเอกสารดังกล่าวชี้ให้ เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็น
เหตุผลหนึ่งที่นาไปสู่การปฏิรูประบบราชการของไทยที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๕
ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นในเรื่องการกาหนดบทบาท (repositioning)
ประเทศไทยภายใต้บริบทการเมืองทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป ที่ประชุมได้ระบุปัญหาและ
อุปสรรคของการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งการขาดการกาหนด
priority ทาให้ “การจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ” การขาดการบูรณาการกับ

๑

นายกิตติเกียรติ ลิ่มอภิชาต, การปฏิรูประบบราชการ: ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต (สานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สานักงาน ก.พ., , กันยายน ๒๕๔๒), หน้า ๓๕.

๒
ส่วนราชการต่าง ๆ และจุดอ่อนด้าน public diplomacy๒ ซึ่งก็ล้วนมีนัยที่ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของ
มิติการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมภายในที่ทวีความสาคัญยิ่งขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน
จุดเด่นประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาช้านานก็คือ
การเน้นให้ข้าราชการเรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์ทางานจริง (learning by doing หรือ on-thejob training) และใช้ระบบการฝึกฝน (apprenticeship) จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมที่มี
ลักษณะ ‘ทางการ’ เริ่มขึ้นในปี ๒๕๐๕ ต่อมาในปี ๒๕๑๗ จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันการต่างประเทศ
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม จนกระทั่งในปี ๒๕๒๗ จึงได้แยกออกมาเป็นส่วน
ราชการต่างหาก ก่อนที่จะได้รับการยกสถานะเป็นส่วนราชการระดับสานักในปี ๒๕๔๕ จนกระทั่งใน
ปี ๒๕๕๐ จึ งเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ‘สถาบั นการต่ างประเทศเทวะวงศ์ว โรปการ’ โดยมี ภ ารกิจ หลั ก ๒
ประการ คือ “(๑) การสร้างนักการทูตที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล และ (๒) การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการต่างประเทศแก่สาธารณชน”๓
นับจากอดีตจนถึงปัจ จุบัน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ว โรปการได้ทาหน้าที่ผ ลิ ต
ฝึกฝน และอบรมบุคลากรทางการทูตของไทยในทุกระดับอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่
ค่อนข้างจากัด แต่ในขณะที่ภูมิทัศน์ทางการเมืองของโลกภายนอกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก
กระแสโลกาภิวัฒน์และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชีย กอปรกับความปรารถนาของรัฐบาลไทยที่
ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดคาถามที่ว่า ถึงเวลา
แล้วหรือไม่ที่รัฐบาลไทยควรจะหันมา ‘เพิ่มทุน’ เสริมฐานให้กับการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่
ด้ า นการต่ า งประเทศให้ มี ค วามรู้ ความช านาญ ตลอดจนความสามารถที่ จ ะสั ง เคราะห์ โ ล กที่
สลับซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรทางการทูต : กรณีศึกษาแนวทาง
การยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็น School of Diplomacy and Foreign
Affairs’ ฉบับนี้ มุ่งนาเสนอบทวิเคราะห์โดยสังเขปเกี่ยวกับข้อจากัดของกระบวนการฝึกอบรมนักการ
ทูตกลุ่มแรกของไทยในปัจจุบัน และแนวทางของการนารูปแบบของ ‘โรงเรียนการทูต ’ เข้ามาเป็น
กลไกขับเคลื่อนการผลิตนักการทูตยุคใหม่สาหรับประเทศไทย โดยยกระดับสถาบันการต่างประเทศเท
วะวงศ์วโรปการในปัจจุบันไปสู่การเป็นสถาบันวิชาการทูตและการต่างประเทศ หรือ School of
Diplomacy and Foreign Affairs ในลักษณะสถาบันทางวิชาการเต็มรูป ซึ่งจะเน้นใน ๒ ประเด็น
หลักดังนี้
๑) การวิเคราะห์ กระบวนการผลิตนักการทูตของไทยในระบบปัจจุบันว่าสอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ในการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปหรือไม่ นักการทูตไทยมี ‘ทุน’ ในเชิงความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะรับความท้าทายจากภายนอกหรือไม่ และหากพิจารณาลึกลงไปกว่า
๒

เอกสารประกอบการหารือหัวข้อ “Beyond Thailand: กระทรวงการต่างประเทศกับการกาหนดบทบาท
(Repositioning) ของไทยในบริบทความท้าทายใหม่ของโลก ในโอกาสการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่ว
โลก ประจาปี ๒๕๕๕” วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จัดเตรียมโดยสานักนโยบายและ
แผน กระทรวงการต่างประเทศ
๓
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, หลักสูตรการฝึกอบรม สถาบันการต่างประเทศเทววะวงศ์วโรปการ
(กรุงเทพฯ: สถาบันการต่างประเทศเทววะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ), หน้า ๖ – ๘.

๓
นั้นคือ ข้าราชการสายการทูตไทยในวันนี้มีความเข้าใจใน ‘ศาสตร์และศิลป์’ ของการเป็นนักการทูต
หรือไม่ มากน้อย เข้มข้นเพียงใด
๒) การนาเสนอแนวคิดที่ว่า การยกระดับสถาบันเทวะวงศ์ว โรปการเป็น School of
Diplomacy and Foreign Affairs จะสามารถช่วยพัฒนาขีดความสามารถของนักการทูตได้อย่างไร
โดยจะวิเคราะห์ในส่วนของแนวทางการจัดตั้ง เนื้อหาการเรียนการสอน โครงสร้างของบุคลากร และ
การประเมินวัดค่าบุคลากร
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
๑.๒.๑ เพื่อเสนอรูปแบบที่เป็นไปได้ของการจัดตั้ง School of Diplomacy and Foreign
Affairs ว่า จะสามารถทาหน้าที่เป็นกลไกผลิตนักการทูตตั้งแต่ต้นทางได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื้อหา รูปแบบ และระยะเวลาที่เหมาะสมของการศึกษาเรียนรู้ ‘ศาสตร์และศิลป์ ’ ของการเป็น
นักการทูตไทย
๑.๒.๒ เพื่อเสนอแนวคิดใหม่ในการประเมินผลการศึกษาและพฤติกรรมของนักศึกษาใน
School of Diplomacy and Foreign Affairs เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นนักการทูตที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
๑.๓ ขอบเขตกำรศึกษำ ระเบียบวิธีกำรศึกษำ และวิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
๑.๓.๑ ขอบเขตกำรศึกษำ
๑) วิเคราะห์ศึกษากระบวนการฝึกอบรมข้าราชการในกลุ่มแรกเข้าของกระทรวง
การต่างประเทศผ่านสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจนถึงการนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะนักการทูต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ส่วนย่อยคือ
(๑) การศึกษาพันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้าง งบประมาณ ของสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมองย้อนกลับไปในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา คือปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
(๒) การศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติของข้าราชการสายการทูต โดยเน้นที่
กลุ่มนักการทูตในระดับปฏิบัติการและชานาญการ
(๓) การประเมินขีดความสามารถของข้าราชการสายการทูต พฤติกรรม
ทัศนคติ ในนักการทูตกลุ่มเดียวกันกับข้อ ข. ผ่านมุมมองของนักการทูตในระดับอานวยการในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
๒) เสนอแนวทางในการจัดตั้ง จัดตั้ง เนื้อหาการเรียนการสอน โครงสร้างของ
บุคลากร และการประเมิน ภายใต้ School of Diplomacy and Foreign Affairs โดยใช้ฐาน
(platform) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในปัจจุบัน
๑.๓.๒ ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรทางการทูต : กรณีศึกษา
แนวทางการยกระดับสถาบันเทวะวงศ์วโรปการเป็น School of Diplomacy and Foreign Affairs’
นี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา (descriptive study)

๔
๑.๓.๓ วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
๑) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (document research) ประกอบด้วยแนวคิด
ทฤษฎี หนังสือ เอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง วารสาร บทความ และงานเขียนที่เกี่ยวข้อง
๒) การศึกษาในภาคสนาม (field research) ด้วยแบบสอบถามที่ผู้เขียนได้จัดทา
ขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น บทประเมิน จากประชากรเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษา
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในแบบสอบถามของการศึกษานี้ คือ ข้าราชการสายการทูต
ของกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มวิชาการ ปฏิบัติการ (ยังไม่ออกประจาการ) กลุ่มวิชาการ ชานาญ
การ (เคยออกประจาการแล้ ว เฉพาะที่กาลั งประจาการในกระทรวงฯ) และกลุ่ มอานวยการ ต้น
(ผู้อานวยการกอง) โดยสุ่มตัวอย่างมาร้อยละ ๑๐ ของแต่ละกลุ่มประชากร๔ สรุปได้ตามตารางนี้
ตำรำงที่ ๑ แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาในภาคสนาม
ระดับ
วิชาการ ปฏิบัติการ
วิชาการ ชานาญการ
อานวยการ ต้น
รวมทั้งสิ้น

จานวนประชากร
๑๗๔
๒๔๐
๔๖
๔๖๐

กลุ่มตัวอย่าง
๑๗
๒๔
๕
๔๖

ผู้เขียนได้จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในรูปของแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วยคาถามปลายปิด ๓ ส่วน ๑๔ หัวข้อ โดยอ้างอิงตามคานิยาม ‘นักการ
ทูต (Diplomat)’ โดย R.G. Feltham อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร
และผู้ก่อตั้ง Oxford University Foreign Service Programme ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือชื่อ
Diplomatic Handbook อันประกอบด้วยความรู้เชี่ยวชาญ (Specialist Knowledge) ทักษะทาง
วิชาชีพ (Professional Skills) และคุณสมบัติทางวิชาชีพ (Professional Qualities)๕ ที่มีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างคาถามประเภทที่ให้ตอบรับหรือปฏิเสธกับคาถามประเภทเผื่อเลือก และคาถาม
ปลายเปิดอีก ๑ ข้อ แบ่งตามกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่มีการวัดค่าคะแนน แต่ใช้วิธีเฉลี่ยค่าคาตอบออกมา
เป็นอัตราส่วนร้อยละเพื่อศึกษาแนวโน้มของประเมินนักการทูตในมุมมองต่าง ๆ

๔

อ้างอิงจากฐานข้อมูลของสานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
R.G. Feltham, Diplomatic Handbook, 7th ed., (Harlow: Addison Wesley Longman Limited, 1998),
pp. 25-26.
๕

๕
ตำรำงที่ ๒ แสดงหัวข้อของแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทและกลุ่มตัวอย่าง
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ชานาญการ
อานวยการ ต้น
๑๗ คน
๒๔ คน
๕ คน
คำถำมปลำยปิด: มุมมองต่อข้ำรำชกำรกำรทูตของไทยในวันนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้เชี่ยวชาญ
ส่วนที่ ๑ ความรู้เชี่ยวชาญของข้าราชการในสังกัด
ก. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย
ข. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และตัวแสดงภายนอก
ค. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนทางการทูต การทาหน้าที่ของคณะทูต กฎหมาย
ระหว่างประเทศที่จาเป็นสาหรับการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
ส่วนที่ ๒ ทักษะวิชาชีพของตนเอง
ส่วนที่ ๒ ทักษะวิชาชีพของข้าราชการในสังกัด
ก. ความสามารถในการเจรจาและ day-to-day diplomacy
ข. ความสามารถในการสังเกต วิเคราะห์ และรายงาน
ค. ความสามารถในการนาเสนอ
ง. ความสามารถในการบริหารจัดการ
จ. ความสามารถในการสื่อสาร การดาเนินการทูตสาธารณะและการทูตเชิงวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติวิชาชีพของตนเอง
ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติวิชาชีพของข้าราชการในสังกัด
ก. การตื่นตัวทางการเมือง
ข. การมี personal warmth และยอมรับในความเห็นผู้อื่น
ค. การใฝ่รู้
ง. ความรอบรู้
จ. การเป็นผู้นา
ฉ. การมีสามัญสานึก
คำถำมปลำยเปิด: ควำมเห็นต่อกำรจัดตั้ง School of Diplomacy and Foreign Affairs
๑.๔ ประโยชน์ของกำรศึกษำ
๑.๔.๑ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการชี้ให้เห็นว่า แนวคิดของการมี School of
Diplomacy and Foreign Affairs จะสามารถเป็นแนวทางเลือกใหม่ให้กับการผลิตนักการทูตใน
ระยะกลางและระยะยาวของไทยได้หรือไม่ และในทิศทางใด
๑.๔.๒ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ส ถาบั น การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในการวางแผนสาหรับกระบวนการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการทูตของไทยในระยะ
กลางและระยะยาว
๑.๔.๓ ช่วยเปิดประเด็นให้มีการอภิปรายถึงคุณค่าของการลงทุนในทรัพยากรบุคคล ไม่
เพียงแต่ในกระทรวงการต่างประเทศหรือนักการทูตไทยเท่านั้น แต่รวมถึงทุกองคายพของส่วนราชการ
ไทยซึ่งล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการต่างประเทศของไทยที่อาจใช้ประโยชน์ได้ ในระดับและมิติที่ต่างกัน
ออกไป

บทที่ ๒
กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ กรอบแนวคิด
๒.๑.๑ กรอบแนวคิดในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงกำรทูต
ผู้เขียนศึกษาแนวคิด Knowledge Management and Diplomacy โดย
Dr. Jovan Kurbalija สรุปได้ดังนี้
๑) Kurbalija มองว่า เงื่อนไขของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น สภาพแวดล้อมทางการเมืองโลกได้ถูกแทนที่โดยความสัมพัน ธ์
ระหว่างประเทศที่มีพลวัตรสูงและผันผวนอยู่ตลอดเวลา (dynamic international relations and
constant fluctuation) นอกจากนี้ การเมืองแบบหลายขั้ว (multi-polarity) และโลกาภิวัฒน์ที่แฝง
ไปด้วยความเคลื่อนไหวที่สุดขั้ว (extremism) ในเรื่องชาติพันธุ์และศาสนาได้ทาให้ความสัมพันธ์ของ
โลกไร้เสถียรภาพมากขึ้น ผลก็คือ มุมมองทางการทูต (diplomatic kaleidoscope) ได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก นักการทูตก็มักจะต้องบริหารจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาไม่ได้เตรียมตัว
ล่วงหน้า การมีองค์ความรู้ (knowledge) จะช่วยให้นักการทูตสามารถรับมือกั บสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดได้อย่างเหมาะสม องค์ความรู้ที่พูดถึงนี้ประกอบด้วยข้อมูล การฝึกอบรม ประสบการณ์ และ
สัญชาตญาณ
๒) Kurbalija เห็นว่า ก่อนที่จะทาความเข้าใจกับคาว่า ‘องค์ความรู้ ’ หรือ
‘knowledge’ จาเป็นที่จะต้องให้คาจากัดความคาว่า ‘data’ และ ‘information’ เสียก่อน โดยเขา
ให้ความหมาย data ว่า บันทึกของเหตุการณ์ และคาว่า information นั้นก็คือ data ที่มีสารหรือ
ความหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากความหมายพื้นฐานในแง่ภาษา (ของสิ่งหรือเหตุการณ์นั้น) คาว่า
‘องค์ความรู้’ หรือ ‘knowledge’ คือการนา ‘information’ ไปพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งนี้ องค์
ความรู้ทางการทูตเป็นทั้งพื้นฐานและผลผลิตของกระบวนการคิด เขายกตัวอย่างว่า นักการทูตต้อง
อาศัยองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องการอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดย Kurbalija ยกคากล่าวของ Peter Senge นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯ ว่า
กระบวนการเรี ย นรู้ เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ของความส าเร็จ ขององค์ก รและจะต้ อ งถู กสร้ างไว้ ใ น
โครงสร้างหลักขององค์กรเพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้กับการเติบโตที่ถาวรยั่งยืน
๓) Kurbalija เปรียบเทียบการทูตกับการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และชี้ว่า รัฐบาลใน
หลายประเทศพยายาม ‘ขอยืม’ เทคนิคทางธุรกิจเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการทูต ไม่ว่าจะเป็น
เรื่ องของเทคโนโลยี สารสนเทศ แนวคิดของการลดขนาดองค์กร และการปรับโครงสร้าง ในช่ว ง
สงครามเย็น การทูตได้รับการ ‘ปกป้อง’ ด้วยสถานภาพที่พิเศษ การที่รัฐให้ความสาคัญกับการรั กษา
ผลประโยชน์ของชาติด้วยการดาเนินการทูตทางลับเท่ากับเป็นการช่วยให้การทูตสามารถหลบหลีก
จากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ซักฟอกในเรื่องของประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กร แต่การทูต

๗
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาก็ต้องปรับตัวและเปิดต่อสาธารณะมากขึ้น ซึ่งก็ทาให้เกิดการตั้งคาถามไม่เพียง
ต่อเนื้อหาในนโยบายต่างประเทศเท่านั้นแต่รวมถึงวิธีการดาเนินนโยบายด้วย การทูตจึงเริ่มที่จะถูกตั้ง
คาถามในเชิงที่ว่า คุ้มค่า (value for money) หรือไม่ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในประเทศ
ตะวันตกอย่าง สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และล่าสุดในสหรัฐฯ การ ‘ปฏิรูป’ (reform)
ในการทูตจึงเริ่มก่อตัวและโน้มเอียงไปในวิถีทางธุรกิจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การทูตกับธุรกิจก็มีข้อ
แตกต่างกันอยู่กลายประการ กล่าวคือ
(๑) เป้าหมายที่ต่างกัน
(๒) การทูตไม่มี ‘feedback loop’ ด้านการตลาดและผลกาไร
(๓) กระบวนการทางการทูตไม่ ใช่เป็นเพียงเครื่องมือแต่ก็มีความสาคัญในตัว
ของมันเองด้วย
(๔) คาว่า ‘เงื่อนเวลา’ มีความหมายที่ต่างกันในทางการทูตกับทางธุรกิจ
ความแตกต่างเหล่านี้ทาให้การนาแนวคิดการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เคยใช้
ในวงการธุรกิจจาเป็นที่จะต้องปรับให้เข้ากับการทูตด้วย โดยสรุป นั้น ในทางการทูต องค์ความรู้เป็น
พื้นฐานของการต่างประเทศ แต่บ่อยครั้งก็ถูกนาไปใช้ในทางอ้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ๆ
ที่ไม่คาดคิด มากกว่านาไปใช้ทางตรงกับสถานการณ์ปกติ
๔) Kurbalija มองว่า การทูตเป็นกิจกรรมที่เน้นมนุษย์ (human intensive
activity) กุญแจสาคัญสาหรับความสาเร็จของการทูตจึงตั้งอยู่บนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูล (information) องค์ความรู้ (knowledge) และกระบวนการตัดสินใจ (decision making
process) เขาชี้ว่า การสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าวให้เกิดขึ้นนั้น ประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก สร้างความพร้อมในเชิงข้อมูลและองค์ความรู้
ขั้นตอนที่สอง การให้เข้าถึงได้ในข้อมูลและองค์ความรู้นั้น และ
ขั้นตอนที่สาม ซึ่งยากที่สุดก็คือ กระบวนการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนการใช้ข้อมูล
และองค์ความรู้ ซึ่งการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งต่อ
ข้อมูลและองค์ความรู้ไปสู่กระบวนการตัดสินใจ แต่ในทางกลับกัน การเพิกเฉยต่อ (ความสาคัญของ)
การบริหารจัดการองค์ความรู้ก็จะเป็นเสมือนการตัดสินใจในตัวของมันเองเช่นกัน
๕) กระบวนการทางการทูตมี ๓ ลักษณะ คือ
(๑) กระบวนการที่เป็นเรื่องที่เกิดซ้าแล้วซ้าเล่าสูง (highly repetitive and
routine process) เช่น งานกงสุล ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้
(๒) ภารกิจที่ค่อนข้างซ้าแล้วซ้าเล่า (semi-repetitive tasks) ซึ่งเป็นงาน
ส่วนใหญ่ทางการทูตในปัจจุบัน เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม การค้า สิทธิมนุษยชน
(๓) กิจกรรมที่ไม่เคยเกิดมาก่อน เช่น การเจรจาที่มุ่งแก้ไขวิกฤตการณ์ การ
เจรจาเพื่อสร้างกฎหรือกติกาใหม่ระหว่างประเทศ ซึ่ง Kurbalija ถือว่า เป็นศาสตร์สูงสุดของการทูตที่
ต้องอาศัยทั้งข้อมูลและองค์ความรู้ ผ่านการบริการจัดการองค์ความรู้ขั้นสูงที่นาไปสู่กระบวนการ
ตัดสินใจ
๖) ดังนั้น Kurbalija จึงสรุปไว้ว่า การบริหารจัดการองค์ความรู้ในทางการทูตที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญดังนี้

๘
(๑) การสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ให้กับองค์กร
(๒) การสร้างกระบวนการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ต่อเนื่อง
(๓) การสร้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรด้านข้อมูลและองค์ความรู้
(๔) การใช้ประโยชน์จากนักการทูตผู้เชี่ยวชาญที่เกษียญอายุไปแล้ว
(๕) การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ผู้เขียนเห็นว่า แนวคิดทฤษฎีของ Kurbalija เป็นกรอบที่ดีให้กับกระบวนการ
คิดที่จะพัฒนาการสร้ างนั กการทูตของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ ความส าคัญกับการพัฒ นา
ขีดความสามารถของนักการทูตที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มีความท้าทายและผันผวนมากขึ้นดังที่
เป็นอยู่ได้ การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นตัวแปรสาคัญที่จะพัฒนาและสร้าง
ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการจัดการกับเรื่องที่เป็น highly repetitive กับภารกิจที่แทบ
จะเป็น non-repetitive อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่รายงานการศึกษาฉบับนี้ให้ความสาคัญก็คือ จะสร้างโมเดลของการ
พั ฒ นานั ก การทู ต ไทยที่ จ ะมี คุ ณ ลั ก ษณะของการบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ ท างการทู ต ที่ ดี ข อง
Kurbalija ได้อย่างไร? จะสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ให้กับกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างไร?
อะไรคือกระบวนการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมสาหรับนักการทูตไทย? ใครคือผู้ที่
จะสามารถเชื่ อ มโยงและขั บ เคลื่ อ นข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ? ไทยจะใช้ ป ระโยชน์ จ ากนั ก การทู ต
ผู้เชี่ยวชาญที่เกษียญอายุไปแล้วได้อย่างไร? รวมถึงความท้าทายในการบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ กรอบแนวคิดในเรื่องกำรวัดค่ำบุคลำกร
ผู้เขียนเห็นว่า องค์ประกอบสาคัญที่จาเป็นต้องพิจารณาคู่ขนานไปกับกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ทางการทูตก็คือ การวัดค่ าบุคลากรทางการทูต และโดยที่ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจ
จากภาพยนต์เรื่อง ‘Moneyball’ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีคิดในการบริหารจัดการการเลือกสรรผู้เล่น
ของทีมเบสบอลในสหรัฐอเมริกา จึงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากบทความเรื่อง “Billy Beane: The Man
behind Moneyball” โดย Eric Haftel สื่อมวลชนด้านกีฬาชาวอเมริกัน ซึ่งวิเคราะห์เกี่ยวกับ
แนวคิดด้านบริหารของ Billy Beane (๒๕๐๕ - ปัจจุบัน) ผู้จัดการทั่วไปของทีมเบสบอล Oakland
Athletics หรือ the A’s ผู้ชี้ว่า วิธีคิดที่ทีมใน Major League Baseball (MLB) ของสหรัฐฯ ปฏิบัติ
ในตลาดซื้อขายผู้เล่นเบสบอลตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งก็คือ การ ‘วัดค่า’ ของผู้เล่นโดยใช้สัญชา
ตญานความรู้สึก (gut instinct) และการดูคุณสมบัติทางกายภาพ ๕ ประการ (๕ physical tools)
คือ ความเร่ง (speed) ความเร็ว (quickness) กาลังแขน (arm strength) กาลังการตี (hit ability)
และความแข็งแกร่งทางจิตใจ (mental toughness) นั้น เป็นวิธีคิดที่ไม่รัดกุม เพราะเป็นการมองจาก
คุณสมบัติภายนอก การหา ‘ผู้เล่น’ ที่เหมาะสมต้องตั้งอยู่บนแนวทางการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
อย่างถี่ถ้วนว่า ผู้เล่นคนนั้นมีส่วนกับเกมที่เล่นเพียงใด คาถามที่ Beane มักจะถามก็คือ “Does this
player get on base?” และ “Can he hit?”
ข้อโต้แย้งของ Beane ก็คือ การสร้าง ‘winning team’ จะต้องไม่ยึดติดอยู่กับ
ความสามารถส่วนบุคคลเป็นหลัก แต่จะควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของพฤติกรรมการทางานเป็นหมู่คณะ
และความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ร่วมงานเป็นทีม รวมทั้งการที่บุคคลผู้นั้นจะสามารถมีส่วนร่วม

๙
สร้างผลผลิตขององค์กรตน จากแนวคิดนี้ Beane ได้หันไปค้นคว้าศึกษาวิเคราะห์สถิติของผู้เล่นแต่ละ
คนในตลาดนักเบสบอลอย่างละเอียด และพบว่า นักเบสบอลจานวนไม่น้อยที่เป็น ‘ดารา’ และมีค่าตัว
สูง แต่กลับมีจุดอ่อนในการมีส่วนร่วมกับเกมในภาคสนาม ในทางตรงข้าม นักเบสบอลหลายคนที่ถูก
มองข้ามเพราะมีคุณสมบัติในระดับธรรมดาและค่าตัวต่า กลับมีสถิติในการมีส่วนร่วมกับชัยชนะของ
ทีมที่ตนเองเล่นมากกว่าและสม่าเสมอกว่า Beane ซึ่งขณะนั้นก็ถูกบีบด้วยงบประมาณทาทีมที่จากัด
อยู่แล้ว จึงใช้โอกาสนี้ ‘สร้าง’ ทีมเบสบอลขึ้นมาใหม่โดยสรรหาผู้เล่นในประเภทหลังแทนการซื้อ
‘ดารา’ เข้ามาสู่ทีม วิธีการของ Beane นี้ถูกขนานนามในภายหลังว่า การ ‘Reinventing Basebell’
‘Reinventing Baseball’ ของ Beane ถือเป็นการปฏิวัติวิธีคิดและรื้อปรัชญาการ
สร้างทีมเบสบอลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน ผลที่ได้ก็คือ Beane สามารถสร้างสิ่งที่เขามองว่าเป็น
‘winning formula’ ให้กับทีม Oakland จนในฤดูกาล ๒๕๔๕ ทีม Oakland ซึ่งมีงบประมาณ ๔๑
ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถแข่งขันกับทีมยักษ์ใหญ่อย่าง New York Yankees ซึ่งทุ่มเทงบประมาณ
มากกว่า ๑๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งทาให้ Oakland ติดอันดับ top three ของ MLB ติดต่อกัน
ถึง ๑๑ ฤดูกาลจนถึงปัจจุบัน๑
ความเกี่ยวข้องกับรายงานศึกษาฉบับนี้ก็คือคาถามที่ว่าการทูตไทยสามารถได้รับ
การ ‘reinvented’ โดยใช้ปรัชญาและหลักคิดของ Billy Beane ได้หรือไม่? สิ่งใดคือปรัชญาของการ
หา ‘ผู้เล่น’ เข้ามาเป็นนักการทูตของไทย? การ ‘วัดค่า’ นักการทูตบนพื้นฐานของ ‘physical tools’
บางประการ เช่น ความสามารถด้านภาษา ผลการเรียน รูปลั กษณ์ภ ายนอก จะสามารถนาไปสู่
‘winning formula’ ให้กับการทูตไทยหรือไม่? และหากเดินตามสิ่งที่ Beane ได้ปฏิวัติแนวคิดไว้
กระทรวงการต่างประเทศจะหาและสร้าง ‘ผู้เล่น’ เพื่อประกอบเข้าเป็น ‘winning team’ ได้อย่างไร
บนการ ‘ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์’ ด้วยสถิติใด ในแง่มุมใด?
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ บทควำมพิเศษเรื่อง “กระทรวงกำรต่ำงประเทศต้องกำรข้ำรำชกำรที่มีลักษณะ
อย่ำงไร” โดย ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้ริเริ่มการจัดการ
ฝึกอบรมข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารสราญรมย์
ฉบับที่ระลึก ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕
ดร.ถนัด ชี้ให้เห็นว่า คุณลักษณะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจาเป็น สาหรับการเป็นนักการทูต
ประกอบด้วย ๑) ความรอบรู้ในวิชาชีพที่จาเป็นต่าง ๆ สาหรับราชการของกระทรวงการต่างประเทศ
๒) การใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องในการปรับหลักการและวิชาที่ตนได้รับมา ในการพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยทั้งหลักวิชาและสติปัญญาควบคู่
กันไป ๓) ความซื่อตรงทั้งต่อประเทศชาติบ้านเมือง และต่อหน้าที่ของตน ๔) มารยาทผู้ดี คือ การ
รักษาความนิ่มนวลไว้ในภายนอก แต่มีจิตใจที่หนักแน่นไม่สั่นสะเทือนต่อการหลอกล่อหรือขู่เข็ญ และ
๕) ความสะอาดหมดจดในรูปร่างและการแต่งกาย
๑

Eric Haftel, Billy Beane: The Man behind Moneyball [Online], January 13, 2012. accessed June
14, 2013, Available : http://voices.yahoo.com/billy-beane-man-behind-moneyball-10810181.html
.

๑๐
บทความพิเศษฉบับนี้แม้ว่าจะเขียนไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ แต่หลักการทั้ง ๕ ประการก็
เป็นแนวคิดที่ทันสมัยอยู่เสมอและสมควรที่จะได้รับการนามาปรับใช้กับการฝึกฝนอบรมนักการทูตของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเปรียบไปแล้วก็เหมือนคุณสมบัติพื้นฐาน ๕ ประการของการเป็นนักการ
ทูตไทย
๒.๒.๒ งำนเขียนเรื่อง “Diplomatic Education” โดย Kishan S. Rana อดีต
เอกอัครราชทูตอินเดียประจาสหพันธรัฐเยอรมัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทที่ ๑๑ ของ An Anthology
Celebrating the Twentieth Anniversary of the Higher Colleges of Technology (HCT
Press, UAE, ๒๐๐๗) Rana เริ่มด้วยคาถาม ๓ ข้อที่เขาเห็นว่าสาคัญยิ่ง คือ ๑) การศึกษาระดับสูง
แบบใดที่จะเหมาะสมที่สุดกับการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพนักการทูต ? ๒) การเป็นผู้แทนทางการทูต
จาเป็นที่จะต้องสาเร็จการศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือไม่ ? และ ๓) อะไรคือสิ่ง
ที่จาเป็นสาหรับการฝึกฝนนักการทูตทั้งในช่วงการเริ่มต้นอาชีพและในช่วงที่กาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่?
งานเขียนข้างต้นนาเสนอภาพของการฝึกนักการทูตตามที่ปฏิบัติกันอยู่ ซึ่ง Rana ชี้
ว่า แนวปฏิบัติของการฝึกฝนนักการทูตแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง
แนวทางแรกซึ่งปฏิบัติ กันในประเทศส่ ว นใหญ่ (ไทยอยู่ใ นกลุ่ มนี้) ก็คื อ การให้
ปฐมนิเทศระหว่าง ๒ - ๖ สัปดาห์ ก่อนที่จะให้ข้าราชการลงมือปฏิบัติงานจริง ในระหว่างนี้ ก็จะถูกดึง
ออกมาเข้ารับการฝึกอบรมสั้น ๆ เป็นเรื่องไป
แนวทางที่สองคือการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มข้นเต็มเวลา ซึ่งชิลี อินเดีย เยอรมนี
และเปรู ใช้แนวทางนี้โดยกาหนดหลักสูตรเป็นเวลา ๑ ปี จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เน้นการฝึกอบรม
เข้มข้นโดยใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน
Rana กล่าวถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ภาษาต่างชาติอีก ๑ ภาษานอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ การส่งข้าราชการระดับกลางกลับเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรพิเศษเป็นเวลา
สั้น ๆ การจัดหลักสู ตรอบรมให้บุคคลในระดับเอกอัครราชทูตเป็นระยะประมาณ ๑ สัปดาห์ การ
จัดการศึกษาในลักษณะ e-learning ที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ ซึ่งกาลังเป็นแนวทางที่สหรัฐฯ
แคนาดา และสหราชอาณาจักรกาลังหันมาให้ความสาคัญ และความสาคัญของการปลูกฝังค่านิยมใน
เรื่องของ ‘รุ่น’ คือการสร้าง ‘batch identity’ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายการทางาน
๒.๒.๓ งำนเขียนเรื่อง “Knowledge management and diplomatic training new approaches for training institutions” โดย Dietrich Kappeler อดีตผู้อานวยการ
Diplomatic Studies Programme, Graduate Institute of International Studies นครเจนีวา
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การทูตประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการ ทั้งในเรื่องที่เป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมา
ของนักการทูต และในเรื่องที่เป็นส่วนขององค์ความรู้และทักษะทางการทูตที่ต้องอาศัยกระบวนการ
ถ่ า ยทอดและฝึ ก อบรม Kappeler เห็ น ว่ า ในยุ ค ปั จ จุ บั น การโต้ เ ถี ย งในความส าคั ญ ระหว่ า ง
‘specialists’ กับ ‘generalists’ ไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไป เพราะนักการทูตทุกคนจะต้องมีฐานความรู้ที่
กว้างขึ้นเป็นทุนอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และหลักรัฐศาสตร์ แต่ใน
ขณะเดียวกัน นักการทูตก็ต้องแสวงหาความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทางเพื่อปูทางสู่เส้นทางวิชาชีพ
นักการทูตได้อย่างสมบูรณ์ Kappeler กล่าวว่า เป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่สถาบันการฝึกอบรมทางการ
ทูตจะต้องให้การศึกษาในเรื่ององค์ความรู้ทางการทูตที่พอเพียง ไม่ว่าจะเป็นในช่ว งการฝึ กอบรม

๑๑
ระยะแรกของการเป็นนักการทูตแรกเข้า หรือการฝึกอบรมก่อนที่จะกระทรวงการต่างประเทศจะ
ตัดสินใจรับเป็นนักการทูตก็ตาม
Kappeler เห็นว่า การฝึกอบรมนักการทูตดังเช่นปฏิบัติกันในหลายประเทศที่เป็น
‘old tradition’ ยังเป็นเรื่องของการฝึกอบรมระยะสั้นขั้นพื้นฐาน แม้ ว่าจะมีการหันมายอมรับถึง
ความจาเป็นในการหาแนวทางหรือเทคนิคใหม่ในการฝึกอบรมนักการทูตก็ตาม แต่ก็ยังมีความคืบหน้า
ที่น้อยมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะเมื่อนักการทูตเริ่มทางานแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาหา
ความรู้ รวมถึงข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณ ในขณะที่ กระบวนการสอนวิชาการทางการทูตใน
สถาบันการศึกษาก็ได้รับอิทธิพลของฝ่ายวิชาการจนมากเกินไป แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศใน
หลายประเทศจะเริ่มหันมาจัดตั้งสถาบันทางวิชาการในลักษณะ ‘in-house’ ก็ตาม แต่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนนักการทูตส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝ่ายวิชาการนั่นเอง Kappeler ได้ชี้ให้เห็นถึง
แนวทางใหม่ ๆ ในการฝึกอบรมทางการทูต ซึ่งก็รวมถึงการฝึกในสถานการณ์จาลอง และเหตุการณ์
จริง กระบวนการ e-learning และกระบวนการเรียนรู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ
intensive
๒.๓ สรุปกรอบควำมคิด

แผนภูมิที่ ๑ สรุปกรอบความคิดของการศึกษา

บทที่ ๓
ผลกำรศึกษำ
การศึกษากรอบแนวคิดในบทที่ผ่านมาช่วยให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการที่ควร
จะนามาพิจารณาไว้ในกระบวนการผลิตบุคลากรทางการทูต คือ ประการแรก จากกรอบแนวคิดของ
Jovan Kurbalija คือ การให้ความสาคัญกับการบ่มเพาะกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางการทูตที่
ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยการสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ให้กับองค์กร การสร้างกระบวนการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ต่อเนื่อง การสร้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรด้านข้อมูลและ
องค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากนักการทูตผู้เชี่ยวชาญที่ เกษียญอายุไปแล้ว และการบูรณาการการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประการที่สอง จากกรอบแนวคิดของ Billy Beane คือ การสร้าง
เกณฑ์การวัดค่าบุคลากรที่เหมาะสมสาหรับการเข้ารับราชการเป็นนักการทูตโดย (ควรจะหันไป) ให้
น้าหนักกับการมีส่วนร่วม พฤติกรรม และผลผลิตในการทางานที่เป็นทีม มากกว่าการใช้ความสามารถ
ส่วนบุคคลหรือรูปลักษณ์ภายนอกเป็นเกณฑ์ตัดสิน แนวทางนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกระบวนการ
ฝึกอบรมและเฝ้ามอง (monitoring) ที่ยาวนานพอและเป็นระบบ
โดยสรุปก็คือ กระบวนการผลิตบุคลากรทางการทูตที่สมดุล ควรจะประกอบไปด้ว ยการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในด้านองค์ความรู้ทางการทูตกับ ‘ทุนมนุษย์’ ที่เกื้อหนุนต่อภารกิจ
ทางการทูต ผู้เขียนเห็นว่า องค์ประกอบทั้งสองประการเป็นหัวใจหลักของการศึกษาแนวทางการ
ยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการไปเป็น School of Diplomacy and Foregin
Affairs ทั้งนี้ การศึกษาในบทที่ ๓ นี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิ ต นั ก การทู ต ของไทยในปั จ จุ บั น ว่ า สอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใ นการเมื อ งระหว่ า งประเทศที่
เปลี่ยนไปหรือไม่ นักการทูตไทยมีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะรับความท้าทายจากภายนอก
หรือไม่ และส่วนที่สอง ซึ่งจะศึกษาแนวทางหรือโมเดลของการสร้าง ‘โรงเรียนการทูต’ ที่อาศัยกรอบ
แนวความคิดของการสร้างสถาปัตยกรรมองค์ความรู้ทางการทูตและแนวทางการวัดค่า ‘ทุนมนุษย์’ ที่
เหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจทางการทูตตามแนวคิดข้างต้น
๓.๑ สถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำรกับกำรผลิตนักกำรทูตไทยปัจจุบัน: มุมมองใน
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ โครงสร้ำง และงบประมำณ
ผู้ เ ขีย นได้ศึ กษากระบวนการผลิ ตนั กการทูต ไทยในปั จจุ บัน โดยศึก ษาจากเนื้อ หาและ
โครงสร้างองค์กรจากถ้อยแถลงทางการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลัก๑ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการพลวัตร
๑

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, หลักสูตรการฝึกอบรม สถาบันการต่างประเทศเทววะวงศ์วโรปการ,
หน้า ๘ – ๑๕.

๑๓
ขับเคลื่อนองค์กรในแง่มุมของพันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ตลอดจนโครงสร้างและงบประมาณ สรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้
๓.๑.๑ สถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำรมีพันธกิจหลัก ๔ ประกำร
๑) จัดทาแผนนโยบายและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีขีดความสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการทูต การต่างประเทศ การเจรจา
และการกงสุลให้แก่นักการทูตไทย
๓) ฝึ ก อบรมภาษาต่ า งประเทศและทั ก ษะการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ
ราชการ และ
๔) ศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทูต การต่างประเทศ
หากมองในแง่เนื้อหา พันธกิจข้างต้นประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักคือ การเสริมสร้าง
สมรรถนะและการพัฒนาองค์ความรู้ หากมองในแง่การปฏิสัมพันธ์ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ว
โรปการมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ ๒ กลุ่มคือ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และบุคคลภายนอก
กระทรวงฯ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นปีที่ส ถาบันการต่ างประเทศ (ชื่อในขณะนั้น) ได้รับการ
ยกระดับเป็นหน่วยงานระดับสานักภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบราชการไทย พันธกิจข้างต้นก็เป็น
พื้น ฐานส าคัญของการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาองค์ค วามรู้ข องข้า ราชการสายการทูต กระทรวงการ
ต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเท
วะวงศ์วโรปการคนปัจจุบัน มองว่า ด้วยข้อจากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งเงื่อนเวลาที่
สถาบันจาเป็นที่จะต้องเร่งรัดการผลิตบุค ลากรนักการทูตแรกเข้าเพื่อ ‘ป้อนคืน’ ให้กับกระทรวงการ
ต่างประเทศ การฝึกอบรมโดยทั่วไปในลักษณะเร่งรัด (intensive) ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ
๑ เดือน ๒ สามารถปู พื้น ฐานความรู้ด้านการทูตให้ กับนักการทูตแรกเข้าได้เฉพาะในภาพกว้าง ๆ
เท่านั้น ‘ศาสตร์และศิลป์’ ทางการทูตยังเป็นเรื่องที่ต้องไปเรียนรู้กันในภาคสนามหรือ ‘on-the-job
training’ ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับและเป็นประเพณีของกระทรวงการต่างประเทศมา
ช้านาน แต่หากจะมองไปไกลถึงการพัฒนา ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ล่าม ก็ดูจะเป็นเรื่องที่
ยากเกินความสามารถของกระบวนการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การฝึกทักษะด้านภาษา
พม่า ซึ่งจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๓,๒๐๐ ชั่วโมง (หรือประมาณ ๓ ปี หากศึกษาอบรมวันละ
๒

หลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๖ เดือน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรม
หลักสูตรหลัก การฝึกปฏิบตั ิงาน และการอบรมภาษาต่างประเทศ แต่การอบรมในลักษณะเร่งรัดโดยเฉลี่ยจะใช้เวลา
ประมาณ ๑ เดือน (ระยะเวลาของการอบรมในลักษณะเร่งรัด ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและนโยบายของผู้บริหาร
กระทรวงฯ ซึ่งดูจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนัก) ซึ่งตามงานเขียนของ Kishan S. Rana นั้น ก็เป็นแนวทางที่ประเทศ
ส่วนใหญ่รวมทั้งออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย รวมทั้งสหรัฐฯ ใช้อยู่ โดยเป็นการ
อบรมในลักษณะ ‘basic orientation’ ประมาณ ๒ - ๖ สัปดาห์ หลังจากนั้นก็จะมอบหมายให้นักการทูตแรกเข้า
คนนั้นไปทางาน ‘โต๊ะ’ ทันที แต่ในช่วงแรกก็จะถูกดึงกลับไปฝึกหลักสูตรสั้น ๆ เป็นระยะเพื่อพัฒนาทักษะความเป็น
มืออาชีพ ตั้งแต่การเขียนบันทึกการหารือไปจนถึงการทาสถานการณ์จาลองการเจรจาระหว่างประเทศ ดู Rana,
Kishan S., Diplomatic Education, An Anthology Celebrating the Twentieth Anniversary of the
Higher Colleges of Technology (UAE : HCT Press, 2007), p. 97.

๑๔
๑ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๕ วัน ต่อเนื่องปีละ ๑๒ เดือน) แต่ด้วยข้อจากัดตามที่กล่าวมา หลักสูตรภาษา
พม่าที่พอจะจัดได้ในปัจจุบันคือ ประมาณ ๑๕๐ - ๑๘๐ ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนา
บุคลากรให้ไปถึงระดับผู้เชี่ยวชาญได้๓
๓.๑.๒ ในส่วนของวิสัยทัศน์ของสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำรที่ว่า “ทุก
ระดับ รอบรู้ บูรณาการ สู่ความเป็นสากล” นั้น ดร. ธีรวัฒน์ได้ขยายความว่า โดยแท้จริงก็คือการมุ่ง
ไปสู่ความเป็น ‘Diplomatic Excellence’ หรือความเป็นเลิศทางการทูตนั่นเอง เน้นให้ข้าราชการ “รู้
ลึก และรู้จริง” สามารถบูรณาการการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศให้กับทุกภาคส่วน ให้
การทูตไทยมุ่งไปสู่ความเป็นสากล สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานด้านการศึกษาและฝึกอบรมทางการทูต
ทั่วโลก และที่สาคัญคือ ถึงแม้ว่าสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะให้ความสาคัญกับการ
ฝึกอบรมนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลัก แต่ก็ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายนอกด้วย ในลักษณะที่ไม่ปิดกั้น (inclusiveness) ซึ่งโดยหลักการข้างต้นนั้นก็คือ การเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมทางการทูต (Diplomatic Training Institute) มืออาชีพนั่นเอง
๓.๑.๓ ภำรกิจของสถำบันเทวะวงศ์วโรปกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนักกำรทูต
แรกเข้ำ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ
“ก. เพื่อ ให้ ข้ าราชการแรกเข้า กระทรวงฯ มีค วามรู้ความเข้า ใจและคุ้ นเคยกั บ
โครงสร้างและระบบการทางาน ตลอดจนหน้าที่และบทบาทของกระทรวงฯ ในการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศ
ข. เพื่อให้ได้เรียนรู้หน้าที่ ภารกิจ และ ‘เส้นทางอาชีพ’ ของนักการทูต รวมทั้ง
ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ค. เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
ง. เพื่อรู้ระเบียบแบบแผนทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม”๔
หลั ก สู ต รนั ก การทู ต แรกเข้ า นี้ ป ระกอบด้ ว ย ๑) หลั ก สู ต รหลั ก คื อ ทั ก ษะการ
ปฏิ บั ติ ง าน (เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ) ทั ศ นคติ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กิ จ กรรมนอกสถานที่ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และการเรี ย นรู้ด้ว ยตนเองผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการอบรมร่วมกัน ๒) การฝึ ก
ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกประเทศ ๓) การอบรมภาษาอังกฤษ และ ๔) การอบรมภาษาประเทศเพื่อน
บ้านและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ คือ บาฮาสา (มลายูและอินโดนีเซีย) จีน และรัสเซีย๕
ดร. ธีรวัฒน์ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “การฝึกนักการทูตแรกเข้าด้วยหลักสูตรหลักนั้น
เดิมใช้เนื้อหาที่ออกแบบโดยกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมด แต่ปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก็มีแนวทางที่จะต้องให้ข้าราชการแรกเข้าต้ องเรียนวิชา ‘ภาคบังคับ ’
พื้นฐานของ ก.พ. ด้วย ซึ่งเมื่อรวมกับเงื่อนเวลาการฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้าที่ถูกลดทอนให้น้อยลง
ก็หมายความว่า วิชาความรู้พื้นฐานทางการทูตหรือ core competency ของหลักสูตรหลักนี้ก็เหลือ
๓

สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร, ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖.
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, หลักสูตรการฝึกอบรม สถาบันการต่างประเทศเทววะวงศ์วโรปการ
(๒๕๕๓), หน้า ๒๐.
๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑ – ๒๒.
๔

๑๕
น้อยลงตามไป จากเงื่อนไขดังกล่าว การบ่มเพาะสร้างผู้เ ชี่ยวชาญจากกลุ่มนักการทูตแรกเข้านี้จึงเป็น
เรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ยกตัวอย่างในเรื่องของการเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศถือว่าเป็น ‘วงใน’ ที่สาคัญที่สุดของการทูตไทย เพราะเมื่อข้าราชการเริ่มเข้าระบบ
การทางานเต็มตัวก็จะไม่มีเวลา (หันมาสนใจการฝึกอบรม) อีกทั้งทัศนคติของคนส่วนหนึ่งก็ไม่เห็น
ประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ (ความเชี่ยวชาญในภาษาเพื่อนบ้าน) เพราะอาจไม่เห็นเส้นทางอาชีพ”๖
๓.๑.๔ โครงสร้ำงของสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำรในปัจจุบันประกอบด้วย
๕ กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานสัมมนาและ
เผยแพร่

แผนภูมิที่ ๒ แสดงโครงสร้างของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในปัจจุบัน
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมีข้าราชการ ๔๘ คน (ข้อมูล ณ
มกราคม ๒๕๕๖) ในจานวนนี้มีข้าราชการสายการทูต ๗ คน ที่เหลือทั้งหมดเป็นนักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ซึ่ง ดร. ธีรวัฒน์ให้ความเห็นว่า จาเป็นที่จะต้องนาข้าราชการสายการ
ทูตเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรใน ๔ ประเภทคือ
๑) ข้าราชการในระดับชานาญการพิเศษ โดยอาจหมุนเวียนเข้ามาทางานระยะ ๑
ปี และควรจะได้รับตาแหน่งบริหารทางวิชาการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อ
ช่วยในเรื่องของแนวคิดการบริหารองค์กร
๒) อดีตนักการทูตของกระทรวงฯ ที่มีความรู้ความสามารถ โดยอาจทาสัญญาใน
ลักษณะปีต่อปี เพื่อนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรทางการ
ทูตของกระทรวงฯ
๓) การตั้ งกลุ่ ม คณะทางาน (taskforce) เพื่ อท างานร่ ว มกับ กรมต่า ง ๆ ใน
กระทรวงฯ ในอันที่จะจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
๔) ข้าราชการแรกเข้า เพื่อใช้ประโยชน์จากวิธีคิดและมุมมองของคนรุ่นใหม่และ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตนักการทูต๗
นอกจากนี้ ในแง่ขององค์กร สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการยังถูกมอง
ว่า ไม่ใช่กลจักรหัวใจของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวจึงเป็นกุญแจ
สาคัญประการหนึ่งที่จะเสริมสร้างภารกิจขององค์กรและการพัฒนานักการทูตของไทยให้ก้าวหน้าไป
๖
๗

สัมภาษณ์ ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจติ ร, ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖.
สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร, ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๑๖
ในภาพรวม นอกจากนี้ หากสถาบันเทวะวงศ์วโรปการสามารถมีบุคลากรของไทยที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับในวงการทูตสากลมาเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จะทาให้การดาเนินงานของสถาบันใน
แวดวงวิชาการและการทูตเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
๓.๑.๕ ผู้เขียนได้สัมภำษณ์นำงพรสุข ศำนติกรถำวร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชานาญ
การพิเศษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อศึกษาวงเงินงบประมาณที่สถาบันได้รับ
จั ด สรรโดยย้ อ นไปในช่ ว ง ๕ ปี ที่ ผ่ า นมาคื อ ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๒ สรุ ป ในภาพรวมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนี้
๙๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๘๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๗๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๔๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐
๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

หน่วยเงิน: บาท
งบประมาณรวมที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรร
งบประมาณที่สถาบันเทวะวงศ์วโรปการได้รับจัดสรร
แผนภูมิที่ ๓ แสดงสั ดส่ วนงบประมาณที่ส ถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รับจัดสรร
เปรี ยบเทีย บกับ งบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรร ในช่ว ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
ที่มา : สานักบริหารคลัง และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จากแผนภาพข้างต้น งบประมาณของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมี
แนวโน้มที่ลดลงตามลาดับคือ จาก ๘๐ ล้านบาทในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ในจานวนนี้ รวมเป็นเงิน
งบประมาณตกแต่งที่ทาการใหม่ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ๔๕ ล้านบาท) เหลือ ๒๖,๕๔๔,๐๐๐
บาทในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เฉพาะหมวดรายการที่

๑๗
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้านั้น มีจานวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๕๔๔,๐๐๐ ล้าน
บาท๘ ซึ่งหากนากลับไปเปรียบเทียบกับเม็ดเงินงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คือ ๗,๘๗๕,๙๘๕,๖๐๐ บาท จะพบว่า กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
จัดสรรเงินเพื่อไปลงทุนให้ กับการฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้าได้เพียงร้อยละ ๐.๑ ของงบประมาณ
ทั้งหมด ดังนี้
๙๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๘๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๗๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๖๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๕๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๔๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๓๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๐
งบประมาณกระทรวงฯ

งบประมาณฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้า

หน่วยเงิน : บาท
แผนภูมิที่ ๔ แสดงสัดส่วนงบประมาณที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รับจัดสรรใน
ส่ว นที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมนักการทูตแรกเข้าเปรียบเทียบกั บงบประมาณทั้งหมดที่
กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่มำ สานักบริหารคลัง และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางพรสุขให้ความเห็นว่า งบประมาณที่ค่อนข้างจากัดก็ส่งผลต่อการลงทุนในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางตรงข้าม หากสถาบันได้รับการสนับสนุนเม็ดเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมและต่อเนื่อง ก็จะสามารถนาไปใช้ลงทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งมีความสาคัญลาดับ
ต้นในการพัฒนาขีดความสามารถของนักการทูตแรกเข้า คือ ๑) การพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็น
๘

ประกอบด้วยหมวดรายการที่ ๒ การจัดการอบรม สัมมนา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับข้าราชการ /
บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกระดับและทุกสายงาน เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถในสาขาวิชาที่จะตอบสนองการ
ดาเนินการต่างประเทศ จานวน ๖,๐๔๔,๐๐๐ บาท และหมวดรายการที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่ข้าราชการกระทรวงฯ จานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ที่มา: เอกสารงบประมาณประจาปี
๒๕๕๖: หมวดรายจ่ายอื่น: (Flagship Project) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทางการทูตและ
การต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จานวน ๒๖,๕๔๔,๐๐๐ บาท).

๑๘
สากลมากขึ้น ๒) การส่งข้าราชการไปฝึกอบรมระยะสั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๓) การพัฒนา
ขีดความสามารถด้านภาษา และ ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้วิทยบริการ
องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศของสถาบัน
๓.๒ กำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเชี่ยวชำญ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติส่วนตัวของนักกำรทูต
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้มองความท้าทายทางการทูตในปัจจุบันว่า เป็นยุคที่กาลังก้าวพ้น
ยุคที่ปัจจัยและการปฏิสัมพันธ์มีรูปแบบที่เป็นปึกหรือ ‘Solid Modernity’ ไปสู่ยุคที่ปัจจัยและการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ หล่ า นั้ น กลายเป็ น ของเหลวไหลเยิ้ ม โยกย้ า ยถ่ า ยเทอยู่ ต ลอดเวลาหรื อ ‘Liquid
Modernity’ ซึ่งมีระดับความไม่แน่นอน และความซับซ้อนมากขึ้น๙
ในขณะที่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ก็ได้ตั้งประเด็นข้อสังเกตที่เกี่ยวพันโดยตรงกับสมรรถนะของนักการทูตไทย ภายใต้บริบท
ของการบูรณาการอาเซียนไว้ว่า
“การทูต ไทยอยู่ ใ นสภาวะหั ว เลี้ ยงหั ว ต่อ จากองคายพแบบไทย ๆ ไปสู่ การรวมกลุ่ มใน
อาเซียน และไปสู่ภูมิภาค แต่ไทยไม่คุ้นเคยกับการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนไป การที่ไทยไม่เคยเป็น
เมืองขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ได้เพาะนิสัยให้คนไทยไม่เคยรู้สึกที่จะต้องดิ้นรน ไม่เห็นความจาเป็นที่
จะต้องต่อสู้ ไทยจึงขาดความพร้อมที่จะบริหารจัดการกับโลกาภิวัฒน์
การทูตไทยมีลักษณะ ‘diplomacy of accommodation’ ไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้อง
ต่อสู้ดิ้นรนอะไรเพื่อผลประโยชน์ของชาติ นานเข้าก็เกิดสภาพการณ์ complacency ในหมู่นักการทูต
ไทย ซึ่งไม่ใช่วิสัย ที่การทูตควรจะเป็น ความพร้อมด้านการทูตของไทยจึงยังถือว่าเป็นเพียงระดับ
‘กลาง ๆ’ เท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค การที่ไทยจะต้องบริหารจัดการกับ ‘elements’
จากภายนอกนั้น ประเด็นคาถามสาคัญ ก็คือ การทูตไทยได้วางโครงสร้างสาหรับการคัดสรร การ
ฝึกฝน การสนับ สนุ นนักการทูต ไว้อย่างพอเพียงหรือไม่ นักการทูตไทยมีโ ครงสร้างและค่านิยมที่
เพียบพร้อมหรือไม่ ไทยมีนักการทูตที่ ‘ดีที่สุด’ ในการออกไปปกป้องผลประโยชน์ของชาติหรือไม่
นักการทูตไทยความพร้อม (fighting fit) หรือไม่ ไทยมีนักการทูตที่ดีที่สุดสาหรับตาแหน่งที่สาคัญ ๆ
หรือไม่”๑๐
ผู้เขียนเห็นว่า มุมมองข้างต้นมีความสาคัญต่อประเด็นที่รายงานฉบับนี้พยายามนาเสนอ
เพราะเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาในข้อ ๓.๑ แล้ว จะพบว่า ระบบการฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้า
ของไทยในปั จ จุ บั น อาจจะยั งมีข้อจากัดอันเป็นผลจากหลายปัจ จัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนเวลา
บุคลากร และงบประมาณ แต่เพื่อให้การศึกษานี้มีภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น ผู้เขียนจึงได้จัดทาเครื่องมือ
แบบสอบถามขึ้น ๑ ชุด ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๑ โดยตั้งประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนบุค คล เน้นในกลุ่มนักการทูตระดับปฏิบัติการที่ยังไม่เคย
ออกประจาการ ซึ่งมีอายุทางานระหว่าง ๐ - ๔ ปี จานวน ๑๗ คน หรือร้อยละ ๑๐ ของประชากร
๙

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย,์ ผู้บรรยาย, ทิศทางและแนวโน้มของประชาคมโลกในทศวรรษ ๒๐๒๐, หลักสูตรนักบริหาร
การทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕, สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.
๑๐
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ, ผู้บรรยาย, ประชาคมอาเซียนในมุมมองของอดีตเลขาธิการอาเซียน, การฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕, สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖.

๑๙
ข้าราชการในระดับนี้ทั้งหมด ๑๗๔ คน โดยตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๑๔ คน สรุปผลการศึกษาตาม
ตารางดังนี้
ตำรำงที่ ๓ ผลสารวจข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนบุคคลของ
นักการทูตระดับปฏิบัติการ
คาถาม
ส่วนที่ ๑ ควำมรู้เชี่ยวชำญ
ก. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศไทย

ข. ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
อาเซียน และตัวแสดงภายนอก
ค. ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กลไกและขั้ น ตอนทาง
การทูต การทาหน้าที่ของคณะทูต กฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศ

คำตอบ
ร้อยละ ๗.๑๔ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๑๔.๒๘ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๖๔.๒๘ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๔.๒๘ ตอบว่า น้อย
ร้อยละ ๒๑.๔๒ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๖๔.๒๘ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๔.๒๘ ตอบว่า น้อย
ร้อยละ ๖๔.๒๘ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๒๘.๕๗ ตอบว่า น้อย
ร้อยละ ๗.๑๔ ตอบว่า น้อยที่สุด

ส่วนที่ ๒ ทักษะทำงวิชำชีพ
ก. ความสามารถในการเจรจาและ day-to-day ร้อยละ ๒๘.๕๗ ตอบว่า มาก
diplomacy
ร้อยละ ๕๐ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๒๑.๔๒ ตอบว่า น้อย
ข. ความสามารถในการสังเกต วิเคราะห์ และรายงาน
ร้อยละ ๓๕.๗๑ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๕๐ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๔.๒๘ ตอบว่า น้อย
ค. ความสามารถในการนาเสนอ
ร้อยละ ๓๕.๗๑ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๕๗.๑๔ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๗.๑๔ ตอบว่า น้อย
ง. ความสามารถในการบริหารจัดการ
ร้อยละ ๔๒.๘๕ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๕๗.๑๔ ตอบว่ำ ปำนกลำง
จ. ความสามารถในการสื่ อ สาร การด าเนิ น การทู ต ร้อยละ ๗๑.๔๒ ตอบว่ำ มำก
สาธารณะและการทูตเชิงวัฒนธรรม
ร้อยละ ๒๑.๔๒ ตอบว่า ปานกลาง
ร้อยละ ๗.๑๔ ตอบว่า น้อย

๒๐
คาถาม
ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติทำงวิชำชีพ
ก. มีความตื่นตัวทางการเมือง

คำตอบ

ร้อยละ ๗๘.๕๗ ตอบว่ำ มี
ร้อยละ ๒๑.๔๒ ตอบว่า ไม่มี
ข. มีบุคลิกในเรื่องของ personal warmth และยอมรับ ร้อยละ ๑๐๐ ตอบว่ำ มี
ในความเห็นผู้อื่น
ค. เป็นผู้ใฝ่รู้
ร้อยละ ๙๒.๘๕ ตอบว่ำ เป็น
ร้อยละ ๗.๑๔ ตอบว่า ไม่เป็น
ง. เป็นผู้รอบรู้
ร้อยละ ๕๐ ตอบว่ำ เป็น
ร้อยละ ๕๐ ตอบว่ำ ไม่เป็น
จ. มีความเป็นผู้นา
ร้อยละ ๗.๑๔ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๒๘.๕๗ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๕๗.๑๔ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๗.๑๔ ตอบว่า น้อย
ฉ. ใช้สามัญสานึกในเรื่องงาน
ร้อยละ ๒๑.๔๔๒ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๕๗.๑๔ ตอบว่ำ มำก
ร้อยละ ๒๑.๔๒ ตอบว่า ปานกลาง
หลั งจากนั้ น ผู้ เขีย นได้น าแบบสอบถามชุดเดียวกันไปถามนักการทูตระดับช านาญการ
(เลขานุการเอก - ที่ปรึกษา) ซึ่งเคยผ่านการประจาการในต่างประเทศมาแล้วอย่าง ๑ ครั้ง และเป็น
กลุ่มที่มีอายุทางานระหว่าง ๘ - ๑๘ ปี จานวน ๒๔ คน หรือ ร้อยละ ๑๐ ของประชากรข้าราชการใน
ระดับนี้ทั้งหมด ๒๔๐ คน โดยตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๒๓ คน สรุปผลการศึกษาตามตารางดังนี้
ตำรำงที่ ๔ ผลสารวจข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนบุคคลของ
นักการทูตระดับชานาญการ
คำถำม
ส่วนที่ ๑ ควำมเชี่ยวชำญ
ก. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย

คำตอบ

ร้อยละ ๑๓.๐๔ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๓๔.๗๘ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๓๙.๑๓ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๓.๐๔ ตอบว่า น้อย
ข. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน ร้อยละ ๘.๖๙ ตอบว่า มากที่สุด
และตัวแสดงภายนอก
ร้อยละ ๓๔.๗๘ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๔๓.๔๗ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๓.๐๔ ตอบว่า น้อย

๒๑
คำถำม
ค. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนทางการ
ทู ต การท าหน้ า ที่ ข องคณะทู ต กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด าเนิ น นโ ยบาย
ต่างประเทศ

คำตอบ
ร้อยละ ๘.๖๙ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๒๑.๗๓ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๕๒.๑๗ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๓.๐๔ ตอบว่า น้อย
ร้อยละ ๔.๓๔ ตอบว่า น้อยที่สุด

ส่วนที่ ๒ ทักษะทำงวิชำชีพ
ก. คว าม สา มาร ถใ นก าร เจร จา แล ะ day-to-day ร้อยละ ๔.๓๔ ตอบว่า มากที่สุด
diplomacy
ร้อยละ ๒๖.๐๘ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๕๖.๕๒ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๘.๖๙ ตอบว่า น้อย
ร้อยละ ๔.๓๔ ตอบว่า น้อยที่สุด
ข. ความสามารถในการสังเกต วิเคราะห์ และรายงาน
ร้อยละ ๘.๖๙ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๕๒.๑๗ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๓๐.๔๓ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๘.๖๙ ตอบว่า น้อย
ค. ความสามารถในการนาเสนอ
ร้อยละ ๒๑.๗๓ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๖๐.๘๖ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๗.๓๙ ตอบว่า น้อย
ง. ความสามารถในการบริหารจัดการ
ร้อยละ ๓๔.๗๘ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๕๖.๕๒ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๘.๖๙ ตอบว่า น้อย
จ. ความสามารถในการสื่ อ สาร การด าเนิ น การทู ต ร้อยละ ๔.๓๔ ตอบว่า มากที่สุด
สาธารณะและการทูตเชิงวัฒนธรรม
ร้อยละ ๓๔.๗๘ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๔๓.๔๗ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๗.๓๙ ตอบว่า น้อย
ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติทำงวิชำชีพ
ก. มีความตื่นตัวทางการเมือง
ร้อยละ ๙๕.๔๕ ตอบว่ำ มี
ร้อยละ ๔.๕๔ ตอบว่า ไม่มี
ข. มีบุคลิกในเรื่องของ personal warmth และยอมรับ ร้อยละ ๙๕.๖๕ ตอบว่ำ มี
ในความเห็นผู้อื่น
ร้อยละ ๔.๓๔ ตอบว่า ไม่มี
ค. เป็นผู้ใฝ่รู้
ร้อยละ ๙๕.๔๕ ตอบว่ำ เป็น
ร้อยละ ๔.๔๕ ตอบว่า ไม่เป็น
ง. เป็นผู้รอบรู้
ร้อยละ ๕๙.๐๙ ตอบว่ำ เป็น
ร้อยละ ๔๐.๙ ตอบว่า ไม่เป็น

๒๒
คำถำม
จ. มีความเป็นผู้นา

ฉ. ใช้สามัญสานึกในเรื่องงาน

คำตอบ
ร้อยละ ๔.๓๔ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๓๙.๑๓ ตอบว่า มาก
ร้อยละ ๔๓.๔๗ ตอบว่ำ ปำนกลำง
ร้อยละ ๑๓.๐๔ ตอบว่า น้อย
ร้อยละ ๔๐.๙ ตอบว่า มากที่สุด
ร้อยละ ๕๙.๐๙ ตอบว่ำ มำก

จากผลสารวจข้างต้น พอสรุปได้ว่า การประเมินด้วยตนเองเกี่ยวกับคุณสมบัติในด้านความรู้
เชี่ยวชาญและขีดความสามารถของนักการทูตไทยระหว่างกลุ่มนักการทูตปฏิบัติการ (อายุการทางาน
ระหว่าง ๐ - ๔ ปี ) กับ กลุ่ มนั กการทู ตช านาญการ (อายุการทางานระหว่าง ๘ - ๑๘ ปี) ได้ผ ลที่
ใกล้เคียงกันมากคือ อยู่ในระดับปานกลางแทบทั้งหมด ในส่วนของคุณสมบัติส่วนบุคคลของตนเองนั้น
ข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่มของนักการทูตชานาญการ คือ ร้อยละ ๔.๕๔ ตอบว่า ไม่มีความตื่นตัวทาง
การเมือง ร้อยละ ๔.๓๔ ตอบว่า ไม่มี personal warmth และไม่ยอมรับความเห็นของผู้อื่น และร้อย
ละ ๔.๔๕ ตอบว่า ไม่เป็นผู้ใฝ่รู้
ผู้เขียนดัดแปลงชุดคาถามเดียวกันและถามนักการทูตกลุ่มอานวยการต้ น (เลขานุการกรม
ผู้อานวยการกอง) ซึ่งประจาการประจาการในประเทศไทยขณะนี้ เพื่อศึกษามุมมองของบุคคลระดับ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต่อนักการทูตแรกเข้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรที่รับผิดชอบในภาพรวมหรือ
รายบุ คคล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุ ทางานระหว่าง ๑๙ - ๒๕ ปี จานวน ๕ คน หรือ ร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรข้าราชการในระดับนี้ทั้งหมด ๔๖ คน โดยตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๕ คน มีประเด็นในผล
การศึกษาที่น่าสนใจสรุปคือ
ร้อยละ ๖๐ มองว่า นักการทูตแรกเข้ามีความรู้เกี่ยวกับประเทศของตนเองในระดับน้อย
ร้อยละ ๘๐ มองว่า นักการทูตแรกเข้ามีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และตัว
แสดงอื่นภายนอกภูมิภาคในระดับน้อย
ร้อยละ ๖๐ มองว่า นักการทูตแรกเข้ามีความรู้เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนทางการทูตใน
ระดับน้อย
ร้ อยละ ๖๐ มองว่า นั กการทูต แรกเข้ ามี ความสามารถในการสั ง เกต วิ เคราะห์ จั ดท า
รายงาน และการนาเสนอในระดับปานกลาง
ในส่วนของคุณสมบัติส่วนตัวนั้น ร้อยละ ๖๐ เห็นว่า นักการทูตแรกเข้าไม่มีความตื่นตัวทาง
การเมือง ร้อยละ ๔๐ มองว่า ไม่เป็นผู้ใฝ่รู้ด้านการต่างประเทศ ในขณะที่ร้อยละ ๖๐ มองว่า ไม่มี
ความรอบรู้ในด้านการต่างประเทศ

๒๓
๓.๓ สรุปควำมเห็นต่อกำรทบทวนกระบวนกำรผลิตนักกำรทูตไทย และกำรศึกษำควำมเชี่ยวชำญ
ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติส่วนตัวของนักกำรทูตไทยแรกเข้ำ๑๑
๓.๓.๑ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นหน่วยงานหลักในการ “ฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการทูต การต่างประเทศ การเจรจา” ให้กับนักการทูตไทย แต่ก็ยัง
ประสบข้อจากัดที่สาคัญ ๓ ประการในการผลักดันให้นักการทูตไทยได้รับการพัฒนาไปสู่ ‘ความเป็น
เลิศ’ ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ (๑) งบประมาณ (๒) บุคลากร และ (๓) เงื่อนเวลาที่พอเพียงในการ
ฝึกอบรม
๓.๓.๒ หากพิจารณาลึกลงไป ข้อจากัดข้างต้นน่าจะมาจากโครงสร้าง รูปแบบการบริหาร
จัดการ (รวมถึงทัศนคติที่มีต่อ) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรการที่ยังเป็นหน่วยงานราชการ
ส่งผลให้องค์กรขาดความเป็นอิสระในเรื่องของงบประมาณและอัตลักษณ์ของการเป็นสถาบันทาง
วิชาการการทูตอย่างแท้จริง
๓.๓.๓ ผลโดยตรงที่ตามมาก็คือ นักการทูตไทยในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและชานาญ
การที่ประจาการในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราส่วนถึงร้อยละ ๔๑.๒๗ หรือเกือบครึ่งหนึ่ง
ของนักการทูตทั้งหมดของไทยทั้งที่ประจาการในไทยและต่างประเทศจานวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๓ คน๑๒ ใน
วันนี้ดูจะมีความรู้เชี่ยวชาญและขีดความสามารถโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’ (หากไม่น้อยกว่า
นั้น) ๑๓ ซึ่งหากพิจารณาว่า สิ่งเหล่านี้คือ ‘ทุน’ ของการบริหารงานทางการทูตแล้ว ก็พออนุมานได้ว่า
นักการทูตไทยในวันนี้มีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการบ่มเพาะ สนับสนุน พัฒนาให้มี ‘ทุน’ ดังกล่าวที่
เข้มข้นมากขึ้น
๓.๓.๔ พัฒนาการที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ช่วงเปลี่ยนผ่านจากนักการทูตปฏิบัติการ
ไปสู่ นั กการทูต ช านาญการ ยั งไม่ชัดเจน ซึ่ งอาจเป็นเพราะในช่ว งการประจาการในต่างประเทศ
นักการทูตไทยไม่ได้รับโอกาสหรือประสบการณ์หรือการฝึกฝนอบรมในสิ่งที่เป็น core competency
ของนักการทูตเท่าที่ควร
๓.๓.๕ กระบวนการเน้นให้ข้าราชการเรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์ทางานจริง (learning
by doing หรือ on-the-job training) และใช้ระบบการฝึกฝน (apprenticeship) จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่ง
เป็ น จุ ด เด่น ของกระทรวงการต่ างประเทศมาโดยตลอด แม้ว่ าจะยัง เป็ นกระบวนการประเพณี ที่
ทรงคุ ณ ค่ า และต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาไว้ แต่ ก็ ดู จ ะไม่ เ พี ย งพอแล้ ว กั บ การทู ต ยุ ค ปั จ จุ บั น หากพื้ น
ฐานความรู้ของนักการทูตไม่ได้รับการบ่มเพาะที่เพียงพอและสอดคล้องกับสภาวะของการต่างประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
๑๑

เป็นเพียงข้อสังเกตส่วนตัวของผู้เขียนรายงานบนพื้นฐานของการประเมินผลของการตอบแบบสอบถามข้างต้นซึ่ง
ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมาก มิได้สะท้อนท่าทีหรือข้อประเมินทางการของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะ
องค์กรที่เป็นกรณีศึกษา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากผลการศึกษานี้จะได้รับการการสารวจในเชิง
ลึกและบนหลักการทางวิชาการภายใต้การกากับของผู้เชี่ยวชาญน่าจะช่วยให้ผลการศึกษาในเรื่องนี้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น
๑๒
ข้อมูลสานักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๑๓
ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความรู้เชี่ยวชาญและขีดความสามารถของนักการทูตนั้น น่าจะได้แก่ ทัศนคติและบุคลิกส่วน
บุคคล ความสามารถในการรับรู้ รวมไปถึงพื้นฐานระบบการศึกษาของนักการทูตแต่ละคน

๒๔
๓.๔ แนวทำงกำรยกระดั บ สถำบั น กำรต่ ำ งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปกำรเป็ น School of
Diplomacy and Foreign Affairs
จากบทประเมินในข้อ ๓.๓ ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานของการจัดตั้ง ‘โรงเรียนการทูต’ ในการ
พัฒนาฝึกฝนนักการทูตของไทยไปสู่ความเป็นเลิศทางการทูต (Diplomatic Excellence) หรือการให้
ดาเนินการทางการทูตที่เป็นสากล (World Class Diplomatic Services) ซึ่งเป็นหัวใจของรายงาน
ฉบับนี้ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๕ ส่วน คือ ประเด็นของความเป็นอิสระของสถาบัน ประเด็นของ
เนื้อหาการฝึกอบรมนักการทูต ประเด็นของโครงสร้างบุคลากร ประเด็นของการวัดค่าคุณสมบัติของ
นักการทูตที่ดี และตัวอย่างที่ดี (best practices) สรุปผลการศึกษาดังนี้
๓.๔.๑ ควำมเป็นอิสระของสถำบัน
หัวใจสาคัญของการปรับเปลี่ยนสถานะและบทบาทของสถาบันการต่างประเทศเท
วะวงศ์วโรปการไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการทูตนั้นอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการที่
เป็นอิสระในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนทางวิชาการและความยื ดหยุ่นในการ
บริหารจัดการงบประมาณของตนเอง ในขณะที่หน่วยงานแม่หรือกระทรวงการต่างประเทศยังเป็นผู้
กากับนโยบายและทิศทางของสถาบัน
ผู้เขียนได้ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยสาหรับความเป็นไปได้ในการแยกตัว
หรือ ‘spin off’ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจากกระทรวงการต่างประเทศไปเป็น
School of Diplomacy and Foreign Affairs และพบว่ามี ๓ แนวทางเลือกดังนี้
๑) การจัดตั้งทุนหมุนเวียน
ทุ น หมุ น เวี ย น หมายถึ ง “กองทุ น หรื อ ทุ น หมุ น เวี ย น เงิ น ทุ น หรื อ เงิ น ทุ น
หมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่จัดตั้งตามความจาเป็นของหน่ว ยงานของรัฐหรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยอาศัยอานาจของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ที่บัญญัติไว้ ดังนี้ มาตรา ๓ ทุนหมุนเวียน หมายความว่า ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้
นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ มาตรา ๑๒ การจ่ายเงินเป็นทุนหรือ ทุนหมุนเวียนเพื่อการใด ๆ ให้
กระทาได้แต่โดยกฎหมาย”๑๔ ทุนหมุนเวียนตั้งขึ้นเพื่อการดาเนินการซึ่งอนุญาตให้นารายรับสมทบทุน
ไว้เป็นค่าใช้จ่าย ทุนหมุนเวียนช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงบประมาณในเรื่องที่โดย
ปกติแล้วกลไกภาครัฐไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งก็ต้ องเป็นการดาเนินการในเรื่องที่จาเป็นและสาคัญ
มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
แนวทางการในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้น สามารถดาเนินการได้ ๒ ลักษณะ
คือ จัดตั้งภายใต้ร่างกฎหมายเฉพาะ หรือ เสนอจัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ทั้งนี้ ทุนหมุนเวียนมีอยู่ ๕ ประเภท ได้แก่ ทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม ทุนหมุนเวียนเพื่อการ
จาหน่ายและการผลิต ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริการ ทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม และทุนหมุนเวียนเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม โดยในส่วนของทุนหมุนเวียนเพื่อการสนับสนุน
ส่งเสริมนี้ มีวัตถุประสงค์ “เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของภาครัฐ
๑๔

กรอบคู่มือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการ (สานักกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, กันยายน ๒๕๕๔), หน้า ๑.

๒๕
และประชาชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังกาไร”๑๕ ตัวอย่างทุนหมุนเวียนในประเภทนี้ที่สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์ว โรปการอาจศึกษาต่อไป คือ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และ
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
๒) การตราพระราชบัญญัติ
อีกแนวทางหนึ่งก็คือ การตราพระราชบัญญัติให้สถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการแยกตัวออกมาเป็นองค์กรกึ่งอิสระภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง
คล้ายคลึงกับกรณีการตั้งทุนหมุนเวียนก็คือ สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ของตนเอง แต่ก็สามารถตั้งขอการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได้ในเรื่องที่จาเป็นตามแต่จะตกลงไว้
ผู้เขียนศึกษากรณีของการจัดตั้งคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ซึ่งเคยเป็นหน่วยงานระดับสานักในกระทรวงพลังงาน ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อ “ปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน โดยแยกงานนโยบาย
งานกากับดูแล และการประกอบกิจการพลั งงานออกจากกัน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มและมี บ ทบาทมากขึ้ น รวมทั้ ง ให้ ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งานเป็ น ไปอย่ า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามมั่ น คง มี ป ริ ม าณเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง ในราคาที่ เ ป็ น ธรรมและมี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม”๑๖ ทั้งนี้ โดยมีสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ทาหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการ
กรณีการจัดตั้ง กกพ. น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการในการแยกตัวออกไปเป็น School of Diplomacy and Foreign Affairs ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้สถาบันเป็นองค์กรทางวิชาการเต็มตัว มีบอร์ดผู้บริหารขึ้นมาชุดหนึ่งที่อาจประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อดีตนักการทูตผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งข้าราชการประจา โดยทางานร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดรวมทั้ งรับการสนับสนุนที่จาเป็น แต่ก็มีอิสระอย่างสมบูรณ์ใน
การบริหารจัดการ การหารายได้จากการเรียนการสอนและวิทยบริการของสถาบัน โดยมีอานาจหน้าที่
ตามที่ จ ะก าหนดไว้ ในกฎหมายจั ด ตั้ง ทั้ งนี้ ผู้ เ ขีย นได้ สั ม ภาษณ์ น ายกวิ น ทั งสุ พ านิช เลขาธิ ก าร
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลัง งาน และพบว่า การแยกตัวออกมาจากกระทรวงพลังงาน
ของ กกพ. ทาให้เกิดความยืดหยุ่นอย่างมากในการบริหารจัดการงบประมาณ ในขณะที่ กกพ. ก็
ดาเนินการภายใต้กระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อภาครัฐตามระเบียบ
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน การที่ กกพ. แยกตัวออกมาเป็นองค์กรกึ่งอิสระช่วยให้ภาครัฐไม่ต้อง
ยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาชน อาทิ การกาหนดค่าใช้ไฟฟ้า ซึ่งในอดีต
เป็นเรื่องที่รัฐบาลระมัดระวังเพราะกระทบฐานเสียงทางการเมือง ซึ่งก็สวนทางกับกลไกทางธุรกิจ๑๗

๑๕

เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๐ – ๑๑.
ข้อมูลจากเวปไซต์ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, สืบค้นเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๑๗
สัมภาษณ์ นายกวิน ทังสุพานิช, เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖.
๑๖

๒๖
๓) การตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
แนวทางที่สามก็คือ การยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ
เป็นองค์การมหาชน ซึ่งก็สามารถกระทาได้โดยอาศัยอานาจของฝ่ายบริหารภายใต้พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ได้ให้คาจากัดความ
ของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การมหาชนว่า “เพื่อจัดทาบริการสาธารณะและมีความหมาะสมที่
จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มี
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน โดย
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ” โดยทั้งนี้ “กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะ
จัดตั้งองค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
การศึกษาอบรมและพัฒ นาเจ้ าหน้าที่ของรัฐ การทะนุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม การพัฒ นาและ
ส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยศาสตร์
และเทคโนโลยี การอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุ ข การสั ง คมสงเคราะห์ การอานวยบริ การแก่ป ระชาชน หรือ การดาเนิ นการอัน เป็ น
สาธารณประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรเป็นหลัก”๑๘
๓.๔.๒ เนื้อหำกำรฝึกอบรมนักกำรทูต
Dietrich Kappeler เขียนไว้ว่า
“For a long time it was held that a diplomat is born as such and
that it is impossible to produce a diplomat by training. This view was based on a
lack of distinction between personal characteristics and qualities of the diplomat on
one hand, and the knowledge and skills he needs to do his job on the other.
Whereas the first are indeed part of the physical and mental makeup a person is
born with, the second can be and must be taught. The days when any well-born
and well-bred dilettante of great personal charm could handle diplomatic business
as a result of these in-born and in-bred qualities are long past, if they ever truly
existed.”๑๙
ข้อเขียนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมนักการทูตเป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งใน
การทูตร่วมสมัย คากล่าวที่ว่า เขา ‘เกิดมาเป็นนักการทูต’ อาจเป็นวิธีคิดที่ล้าสมัย ในยุคปัจจุบันที่
สถาปัตยกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความสลับซับซ้อนก็จาเป็นที่จะต้ องมีนักการทูตที่ได้รับ
การฝึกฝนที่เข้มข้นเพียงพอที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ ดร.สุวิทย์ เรียกว่า ‘Liquid Modernity’
ซึ่งมีระดับความไม่แน่นอน และความซับซ้อนมากขึ้นได้ แต่ผู้เขียนก็เห็นว่า คาว่า ‘นักการทูต’ นั้นกิน
๑๘

พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก, ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๔๒), หน้า ๖.
๑๙
Dietrich Kappeler, Knowledge management and diplomatic training - new approaches for
training institutions (Diplomatic Studies Programme, Graduate Institute of International Studies,
2002), retrieved on July 3, 2013 from http://www.diplomacy.edu/resources/general/knowledgemanagement-and-diplomatic-training-new-approaches-training-institutions.

๒๗
ความหมายมากกว่ า ผู้ ที่ มี ค วามรู้ เ ชี่ ย วชาญและขี ด ความสามารถในเชิ ง การทู ต แต่ ร วมถึ ง ผู้ ที่ มี
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ ความเป็ น ผู้ น า ทั ศ นคติ กิ ริ ย ามารยาท จริ ย ธรรม ความแนบเนี ย น รวมไปถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์ ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ท างการทู ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ R.G. Feltham ได้เขียนถึงความหมายของคาว่า ‘diplomat’ ไว้ว่า นักการทูตไม่
เพียงแต่จาเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะ (attributes) ในระดับพื้นฐานเดียวกับที่ทาให้เพื่อนร่วมชาติของ
เขาเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหาร และข้าราชการที่ประสบความสาเร็จ แต่เขาต้องเชี่ยวชาญในมิติที่ลึกไปกว่า
นั้น เขาต้องเข้าใจประเทศอื่น วัฒนธรรมอื่น สั งคมอื่น ต้องเข้าใจว่าสิ่งใดทาให้สังคมภายนอกอยู่
ร่วมกันได้ เขาต้อง ‘ชอบ’ และต้องมีความสนใจที่แท้จริงในชีวิตของผู้คน ๒๐ Feltham มองว่า นักการ
ทูตจะต้องมีคุณลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ คือ ความรู้เชี่ยวชาญ (specialist knowledge) ทักษะ
ทางวิชาชีพ (professional skills) และคุณสมบัติทางวิชาชีพ (professional qualities) ที่เป็น
แนวทางที่ผู้เขียนได้สร้างแบบสอบถามขึ้นตามข้อ ๓.๒ ดังนี้

แผนภูมิที่ ๕ แสดงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะและองค์ความรู้ของนักการทูตตามแนวคิดของ R.G.
Feltham

๒๐

Feltham, R.G., Diplomatic Handbook, pp. 25-26.

๒๘

แผนภูมิที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะและองค์ความรู้ของนักการทูตตามแนวคิดของ R.G.
Feltham
ในคาถามปลายเปิดที่สอบถามกลุ่มตัวอย่างทุกระดับในข้อ ๓.๒ ผู้เขียนถามว่า วิชา
หรือเนื้อหาที่ผู้ตอบคิดว่า ในกรณีที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รับการยกระดับไป
เป็น School of Diplomacy and Foreign Affairs ควรจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษคือเรื่องใด โดยมี
คาตอบทั้งหมด ๙๗ คาตอบ (ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า ๑ คาตอบ) จัดหมวดหมู่ได้ดังนี้

๒๙
๑๖
๑๔

๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

แผนภูมิที่ ๗ แสดงความเห็นเกี่ยวกับวิชาหรือเนื้อหาที่นักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศใน
ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ และอานวยการต้น เห็นควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
.จากแนวคิดและข้อมูลข้างต้น การจัดองค์ความรู้ใน School of Diplomacy and

Foreign Affairs ของไทยน่าจะสรุปได้ตามนี้

๓๐
ตำรำงที่ ๕ สรุปเนื้อหาวิชาขั้นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรมนักการทูตไทย
-

Specialist Knowledge
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ไทยและโครงสร้างทางการเมือง การทูตไทย
ความรู้ เชิงลึ กเกี่ย วกับ ประเทศ เพื่อนบ้านและอาเซียน
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ภาษาที่สาม
แบบธรรมเนียม พิธี และกลไก ทางการทูต
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและ ประเด็นในการเมืองโลก
เศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า ง ประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ
การทูตเชิงวัฒนธรรรม

Professional Skills
Professional Qualities
การเจรจา
- การตื่นตัว ติดตามข่าวสาร
ก า ร สั ง เ ก ต ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ความเคลื่อนไหวรอบด้าน
วิเคราะห์ และรายงาน
- การทางานเป็นทีม
เทคนิคการนาเสนอ การพูดในที่ - การสร้างและฝึกฝนภาวะ
สาธารณะ การเขียนสุนทรพจน์
ผู้นา
การบริ ห ารองค์ ก ร และการ - การวางแผนและก าหนด
บริหารงานในคณะทูต
ยุทธศาสตร์
การสื่อสารทางการทูต
- สมาธิ แ ละการ คว บคุ ม
การกงสุล
อารมณ์
การทูตเชิงสาธารณะ
- กิ ริ ย า มารยาท การเข้ า
งานข่าว
สังคม
ทักษะการทาหน้าที่ล่าม
มารยาทไทยและขนบธรรมเนียม
พหุสังคม

๓.๔.๓ โครงสร้ำงบุคลำกร
การยกระดับ สถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์ว โรปการไปเป็น School of
Diplomacy and Foreign Affairs ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการทางเลือกใดในข้อ ๓.๔.๑ ก็จะเปิด
โอกาสให้สถาบันดังกล่าวนี้มีลักษณะและการบริหารจั ดการองค์กรที่เป็นสถาบันทางวิชาการมากขึ้น
และจะเปิดโอกาสให้มีการปรับโครงสร้างด้านบุคลากรของสถาบันครั้งสาคัญดังนี้
๑) บอร์ดบริหาร
การแยกตัวเป็นองค์กรกึ่งอิสระจะเปิดโอกาสให้สถาบันสามารถจัดตั้งบอร์ด
บริ หารขึ้น มาคณะหนึ่ งเพื่อกากับ นโยบายและทิศทางการขับเคลื่ อนองค์กร เช่น หากจัดตั้งในรูป
กองทุนหมุนเวียนในลักษณะเดียวกับกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ก็อาจจัดตั้งบอร์ดบริหารในรูป
ของคณะกรรมการนโยบายกองทุน หากจัดตั้งในรูปของการตราพระราชบัญญัติในลักษณะเดียวกับ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือในรูปขององค์การมหาชน ก็ ส ามารถจัดตั้งคณะ
กรรมการบริ ห ารขึ้ น มาชุ ด หนึ่ ง ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น โดยองค์ ป ระกอบของบอร์ ด บริ ห ารจะมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อดีตนักการทูตผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการประจา ในกรณีนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศอาจเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็น กรรมการ
และผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการสามารถเป็นกรรมการและเลขานุการโดย

๓๑
ตาแหน่ง เช่น คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (กระทรวงวัฒนธรรม) คณะกรรมการสานักงานเทคโนโลยี
อวกาศและและภูมิสารสนเทศ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)๒๑
๒) เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สขององค์ ก รด้ า นข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ท างการทู ต
(Diplomatic Knowledge and Information Officer: DKIO)
ในแนวคิดทฤษฎี Knowledge Management and Diplomacy นั้น Dr.
Jovan Kurbalija เห็น ว่า โมเดลการมีผู้ประสานงานในแง่องค์ความรู้เป็นแนวทางที่ประสบ
ความสาเร็จมาแล้วในภาคเอกชน โดยในแนวทางของการจัดการองค์ความรู้ทางการทูตนั้น DKIO
สามารถดาเนินบทบาทหลักในการประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมในสถาบัน Kurbalija เห็นว่า
DKIO ในอุดมคติจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความสามารถใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความกระตือรือร้นที่จะแสดง
ความเห็นที่แตกต่าง บุคคลที่เหมาะสมจะดารงตาแหน่ง DKIO นั้นควรเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับสูง
ในกระทรวงการต่างประเทศ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ในระบบของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้น บุคคลที่สามารถทาหน้าที่
DKIO ตามแนวคิดของ Kurbalija อาจเป็นผู้บริหารในระดับบริห าร (สู ง) เช่น ในระดับของ
เอกอัครราชทูตประจากระทรวงฯ เป็นต้น
๓) นักการทูตผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้ว
ดร. ธี ร วัฒ น์ เ ห็ น ว่า อดี ตเอกอั ครราชทูต หลายคนเป็นทรัพ ยากรบุ คคลที่ มี
คุณค่ายิ่งต่อระบบราชการ โดยเฉพาะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครือข่ายทางการทูตและใน
สั ง คม การน าบุ ค คลเหล่ า นี้ ก ลั บ เข้ า มาในวงการทู ต จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การถ่ า ยทอด
กระบวนการสร้างและสานธรรมเนียมประเพณีที่ดีของการทูตไทยจากบุคคลรุ่นก่อนไปสู่คนรุ่นใหม่๒๒
แนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการสนับสนุนในงานเขียน Knowledge Management and Diplomacy
ของ Dr. Jovan Kurbalija ซึ่งเขาเปรียบเทียบการที่ระบบราชการปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการทูต
เกษียณอายุโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคนเหล่า นั้นอีกเป็นเสมือนการสร้างความ
เสียหายทางการเงิน (financial loss) ให้แก่ระบบ ในขณะเดียวกัน นักการทูตที่เกษียณแล้วก็มักจะไม่
ต้อ งการอยู่ เ ฉยเพราะวิ ช าชี พ ทางการทู ต เป็ นงานเฉพาะทางที่ ใ ช้ค วามมุ่ง มั่ นส่ ว นตั ว ( personal
commitment) มาก ดังนั้น การนานักการทูตผู้เชี่ยวชาญกลับเข้ามามีส่วนในกระบวนการสร้างองค์
ความรู้ทางการทูตจึงเป็นเสมือน ‘win-win situation’ สาหรับทุกฝ่าย
นักการทูตผู้ เชี่ยวชาญเหล่ านี้นอกจากจะช่ว ยงานในเรื่องของการสร้างองค์
ความรู้ให้กับข้าราชการรุ่นใหม่แล้ว ยังสามารถทาหน้าที่เป็น think tank ให้กับรัฐบาลและกระทรวง
การต่างประเทศในเรื่องที่เขาเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถทา
หน้าที่ในฐานะทูตพิเศษ (special envoy) ให้กับรัฐบาล ในประเด็นเฉพาะเรื่องที่มีความสาคัญ เช่น
๒๑

ข้อมูลจากเวปไซต์ของ ก.พ.ร.: องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ, สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖, แหล่งที่มา: http://po.opdc.go.th/index.php.
๒๒
สัมภาษณ์ ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร, ผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

๓๒
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การแก้ไขความขัดแย้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศในเอเชีย
นามาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี
๔) นักการทูตในระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ
จากผลการศึกษาตามข้อ ๓.๑ จะเห็นว่า สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโร
ปการยังขาดบุคลากรสายการทูตในระดับกลาง (mid-level) ที่จะช่วยขับเคลื่อนและเชื่อมโยงองค์กร
กับกระทรวงการต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นองค์กรกึ่งอิสระจะช่วยเปิดทางให้สถาบัน
สามารถสร้างตาแหน่งบริหารทางวิชาการ เช่น รองคณะบดี หัวหน้าภาควิชา ให้กับนักการทูตชานาญ
การ นักการทูตชานาญการพิเศษได้ โดยอาจทาสัญญาในลักษณะปีต่อปี ที่ไม่กระทบต่อเส้นทางอาชีพ
ทางราชการ

แผนภูมิที่ ๘ แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์บุคลากรของ School of Diplomacy and Foreign
Affairs
๓.๔.๔ กำรวัดค่ำคุณสมบัติของนักกำรทูตที่ดี
ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ ๒ ผู้เขียนได้ศึกษาวิธีคิดของ Billy Beane ผู้จัดการทั่วไป
ของทีมเบสบอล Oakland Athletics หรือ the A’s ที่ชี้ว่า การเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมสาหรับทีมไม่
ควรมองเพียงแค่คุณลักษณะภายนอก เพราะเป็นวิธีคิดที่ไม่รัดกุม แต่ต้องตั้งอยู่บนแนวทางการศึกษา
ค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนว่า ผู้เล่นคนนั้นมีส่วนกับเกมที่เล่นเพียงใด ความสามารถเขามีส่วน
สร้างชัยชนะให้กับทีมหรือไม่ แนวคิดถูกเรียกกันในภายหลังว่าการ ‘Reinventing Baseball’ ซึ่งเป็น

๓๓
การปฏิวัติวิธีคิดและรื้อปรัชญาการสร้างทีมเบสบอลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการเบสบอลของ
สหรัฐฯ
ปรัชญาข้างต้นสามารถนามาปรับใช้กับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นนักการทูตของไทยในอนาคตผ่านกระบวนการบ่มเพาะและติดตามวิเคราะห์ ‘พฤติกรรมทางการ
ทูต’ ในโรงเรียนการทูตหรือ School of Diplomacy and Foreign Affairs นี้ เพราะข้อจากัดใน
ระบบปัจจุบันก็คือ กระบวนการสอบเข้ารับราชการเป็นนักการทูตทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์สามารถ
วัดความรู้และทักษะในระดับที่แทบจะเรียกได้ว่าผิวเผินมาก เพราะเกณฑ์มาตรฐานหรือ benchmark
ที่ใช้อยู่ไปผูกติดกับสิ่งที่ Beane เรียกว่าเป็น ‘physical tools’ ภายนอก เช่น ความสามารถด้าน
ภาษา ผลการเรียน รูปลักษณ์ภายนอก เป็นต้น ซึ่งอาจไม่มีความรัดกุมเพียงพอ
David P. Norton นักวิจัยและประธานบริษัท Balanced Scorecard
Collaborative, Inc. ในสหรัฐฯ เขียนไว้ว่า “ทุนมนุษย์ (human capital - ผู้เขียน) ก็เป็นสินทรัพย์
ชนิดหนึ่ง (แต่) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (intangible asset) ซึ่งตามปกติแล้วไม่สามารถวัดเทียบเป็น
มูลค่าทางธุกิจได้ แต่ในที่สุดก็จะสามารถที่จะแปลงสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดเทียบ
มูลค่าออกมาได้ และยังสามารถทาให้มีสภาพคล่องได้อีกต่างหาก” Norton มองว่า สินทรัพย์ในรูป
ของทุนมนุษย์นี้จะมีค่าก็ต่อเมื่อมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร บุคลากรที่สนับสนุน
กลยุทธ์ขององค์กรย่อมมี ‘มูลค่า’ ที่มากกว่าบรรดาบุคลากรที่ไม่สนับสนุนกลยุทธ์ และ “ความพร้อม
ในเชิงกลยุทธ์นั้น พอที่จะเปรียบได้เสมือนกับการมีสภาพคล่อง สถานะของความพร้อมยิ่งสูงเท่าใด
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าได้ (คือ ทุนมนุษย์ - ผู้เขียน) ก็ยิ่งสามารถที่จะแปลงสภาพไป
เป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดเทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้เร็วขึ้นเท่านั้น”
ในแง่ของการวัดค่าบุคลากร Norton ได้แบ่งกลุ่ม ‘สินทรัพย์’ หรือทุนมนุษย์นี้
ออกเป็น ๒ ประเภท ๕ เกณฑ์ คือ สินทรัพย์ระยะสั้น และสินทรัพย์ระยะยาว
สินทรัพย์ระยะสั้น ประกอบด้ว ย (๑) ทักษะและสมรรถนะเชิงกลยุทธ์ และ (๒)
ภาวะผู้นา ซึ่งเป็น “สินทรัพย์ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อกลยุทธ์ และส่งผลกระทบที่เร็วที่สุดต่อการ
สร้างมูลค่า” เทียบได้กับการสร้างสภาพคล่อง
สินทรัพย์ระยะยาว ประกอบด้วย (๓) วัฒนธรรมองค์กร / การตระหนักรู้เชิงกล
ยุทธ์ (๔) การปรับทิศทางให้สอดรับกับกลยุทธ์ และ (๕) การบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง “ล้วนเป็น
องค์ประกอบของตัวโครงสร้าง (บรรยากาศการทางานในองค์กร) ที่สนับสนุนการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ของทุนมนุษย์ในระยะยาว”๒๓
แนวคิดการวัดค่าบุคลากรโดยใช้หลักเกณฑ์ทั้ง ๕ นั้น ชี้ให้เห็นสมการที่สาคัญใน
การวัดค่าบุคลากรนักการทูต กล่าวคือ นักการทูตก็เปรียบเสมือน ‘สินทรัพย์’ ของการดาเนินภารกิจ
ด้านนโยบายการต่างประเทศ ในทางการทูตตามหลักคิดของ Feltham นั้น ความรู้เชี่ยวชาญ
(specialist knowledge) และทักษะทางวิชาชีพ (professional skills) ก็เปรียบเสมือน ‘สินทรัพย์’
ระยะสั้นที่จะสร้างความสาเร็จให้ที่จะส่งผลในทันทีต่อการปฏิบัติภารกิจทางการทูต ในขณะที่หลัก
๒๓

พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, ทุนมนุษย์, แปลและเรียบเรียงจาก Human Capital (Harvard Business Review) โดย
Robert S. Kaplan, David P. Norton, Janice Koch, Cassandra A. Frangos, (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท,
๒๕๔๘), หน้า ๓๙ – ๔๑.

๓๔
คุณสมบัติทางวิชาชีพ (professional qualities) ก็เป็นทั้ง ‘สินทรัพย์ระยะสั้น’ คือการมีภาวะผู้นา
และ ‘สินทรัพย์ระยะยาว’ คือในเรื่องของการทางานเป็นทีม การเป็นผู้ร อบรู้และต้องใฝ่รู้ การใช้
สามัญสานึก ที่ก็จะต้องเข้าใจถึงการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมใน
‘โครงสร้าง’ ขององค์กร ในที่นี้ก็คือ กระทรวงการต่างประเทศและในภาพใหญ่ก็คือการเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างในระบบราชการไทย นั่นเอง
หากวิธีการรับนักการทูตที่ปฏิบัตินี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ และแทนที่ด้วยการรับ
นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาในโรงเรียนการทูตก่อนอย่างเป็นระบบ เน้นในกลุ่มนักเรียนจบมัธยม
ปลาย ตรงกับช่วงอายุ ๑๖ - ๒๐ ปี ซึ่งในแง่ของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ R. Bernard Lovell
นักวิชาการศึกษาชาวอั งกฤษ ก็จะถือเป็นวัยที่พร้อมสาหรับการศึกษาขั้นสูง เพราะเป็นช่วงรอยต่อ
“ระหว่างวัยรุ่นสู่ขั้นตอนการเป็นผู้ใหญ่ ยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการพึ่งพา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ไปสู่
ลักษณะเป็น ตัว ของตัว เองมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเข้าสังคม และมักยึดถืออุดมคติ ”๒๔
แนวทางที่ น่ าจะเหมาะสมก็ คื อ การจั ด การศึ ก ษาองค์ค วามรู้ ท างการทูต ในหลั ก สู ตรปริ ญญาตรี
(undergraduate) ใช้เวลาประมาณ ๔ ปี ซึ่งก็จะเป็นวัยที่เหมาะสมที่ ‘นักเรียนการทูต’ เหล่านี้จะเข้า
กระบวนการศึกษาองค์ความรู้ทางการทูต การหล่อหลอมพฤติกรรมทางสังคม รวมไปถึงกระบวนการ
ปรับทัศนคติและคุณสมบัติส่วนบุคคลด้วย
(อีกโมเดลหนึ่งซึ่งก็เริ่มใช้ที่ Korea National Diplomatic Academy (KNDA)
ของสาธารณรัฐเกาหลีก็คือ การนาหลักสูตร Basic Courses for Foreign-Service Officer
Candidates ระยะ ๑ ปี มาเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการคัดเลือกนักการทูต (Diplomat
Recruitment Process) โดยนาไปแทนที่ระบบการสอบ (Foreign-Service Exam Process)
แบบเดิม ซึ่งหลักสูตรใหม่นี้ มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังขีดความสามารถของ ‘future global leaders’
ซึ่งรวมถึงค่านิยมพื้นฐานของการเป็นข้าราชการ มุมมองที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเทศของตน การคิด
แบบมียุ ทธศาสตร์ ความรู้ ทางวิช าชีพ และความยืดหยุ่นในทักษะการสื่อสาร ๒๕ แนวทางนี้ก็เป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศหันมาให้ความสาคัญกับการให้เวลาที่จะบ่มเพาะองค์ความรู้
ในขณะที่ก็สามารถวิเคราะห์คุณภาพของผู้สมัครนักการทูตได้ลึกซึ้งและใกล้ชิด แทนการใช้ระบบการ
สอบข้อเขียนแบบเดิม)
ด้วยโมเดลของ School of Diplomacy and Foreign Affairs นี้ สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะมีหน้าที่ไม่เพียงแต่การให้วิทยบริการในด้านองค์ ความรู้ทางการทูต
เท่านั้น แต่รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งของกระบวนการกลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
ราชการเป็ นนั กการทูตในขั้น สุดท้ายของกระบวนการศึกษาเล่าเรียนด้วย ภายใต้กระบวนการคิด
เหล่านี้ กระทรวงการต่างประเทศก็น่าจะสามารถวิเคราะห์ศึกษาเพื่อวัดค่าบุคลากรตามเกณฑ์ได้อย่าง
ละเอียดลึกซึ้งเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการเป็น ‘สินทรัพย์’ ว่า บุคคล (candidate)
๒๔

เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดาเนินงาน กศน.: คัมภีร์ กศน. (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒),
หน้า ๑๑๔.
๒๕
Education and Training (Korea National Diplomatic Academy (KNDA), 2012), p. 8.

๓๕
ใดในกลุ่มนี้ที่มีความเหมาะสมที่จะรับเข้ามาเป็นนักการทูตในที่สุด ที่สาคัญคือ เขาผู้นั้นจะต้องเป็น
‘ทุนมนุษย์’ ที่จะเข้ามาช่วยทั้งในการสร้าง ‘สภาพคล่อง’ ในการดาเนินกุศโลบายด้านการทูตและการ
ต่างประเทศ และในการทาหน้าที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างการทางานในองค์กร
ที่ส นั บ สนุ น การพัฒ นาและการใช้ประโยชน์ของทุนมนุ ษย์ในระยะยาวตามแนวทางของ Norton
ผลสัมฤทธิ์ของแนวคิดใหม่นี้จะส่งผลโดยตรงต่อเนื่องถึงคุณภาพของนักการทูตและการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในระยะยาว ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า เป็นการ ‘reinventing diplomacy’ ของไทย
ขึ้นมาใหม่ให้พร้อมรับกับความท้าทายที่สลับซับซ้อนในโลกของการทูตยุคปัจจุบัน

แผนภูมิที่ ๙ แนวคิดใหม่ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักการทูตของไทยผ่าน School of
Diplomacy and Foreign Affairs
๓.๔.๕ ตัวอย่ำงที่ดี (best practices)
การศึกษานี้ได้สารวจแนวทางการฝึกอบรมนักการทูตของบางประเทศที่เป็นไปใน
ทิศทางหรือสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี (best
practices) ให้กับไทยได้ ๓ ตัวอย่างโดยสังเขปดังนี้
๑) Foreign Service Institute (FSI) สาธารณรัฐอินเดีย
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี ๒๕๒๙ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ พื้ น ฐานเพื่ อ ด าเนิ น การ (cater)
ฝึกอบรมแบบมืออาชีพให้กับนักการการทูตของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ต่อมา FSI ได้ขยาย
กิจกรรมครอบคลุมหลักสูตรสาหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของกระทรวงการต่างประเทศ
รวมถึงข้าราชการจากส่วนราชการอื่นด้วย
สาหรับนักการทูตแรกเข้าหรือทดลองงาน (probationers) นั้น เป้าหมายหลัก
ของการฝึกอบรมก็เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับภารกิจที่หลากหลายทางการทูต ทั้งในอินเดียและใน

๓๖
ระหว่างการประจาการในคณะทูต โดยใช้หลักสูตร Comprehensive Training Programme เป็น
เวลา ๑ ปี แบ่ ง เป็ น โมดุ ล องค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและนโยบาย
ต่างประเทศ การป้องกันประเทศและความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การทูต กฎหมายระหว่างประเทศ
กิจการรัฐสภา การทูตเชิงวัฒนธรรม พิธีการทูตและการกงสุล นอกจากนี้ ยังโมดุลที่เกี่ยวกับทักษะ
การใช้งาน เช่น งานบริหารและบัญชี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนาเสนอ และสื่อมวลชนสัมพันธ์
โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในชั้นเรียน การสัมนา การฝีก
ภาคปฏิบัติ การส่งไปสังเกตการทางานในส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานที่คณะ
ทูตของอินเดียในประเทศเพื่อนบ้าน
๒) Instituto Rio Branco (IRB) สาธารณรัฐบราซิล
ก่อตั้ง ขึ้น ในปี ๒๔๘๘ มี ห น้า ที่ในการคัดเลื อกและฝึ กอบรมนักการทู ตของ
บราซิล โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบเข้าสาหรับวิชาชีพนักการทูต (Entrance Examination for
Diplomatic Career) ซึ่งจัดโดย IRB ร่วมกับมหาวิทยาลัย Brasilia (UNB) IRB มีลักษณะการบริหาร
จั ดการที่เป็ น สถาบั น ทางวิช าการที่ เต็มรูป โดยหลั งจากผ่ านการสอบเข้าแล้ ว นักเรียนจะเข้ารั บ
การศึกษาภาคบังคับในระดับปริญญาตรีหรือ undergraduate เป็นเวลา ๓ ปีการศึกษา (semesters)
หากผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ก็จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักการทูตในระดับเลขานุการตรี (เทียบเท่า
นั กการทูต ปฏิ บั ติ การตามระบบปั จจุ บัน ของไทย) ทั้ งนี้ ผู้ ที่มี ความประสงค์จ ะศึ กษาต่ อในระดั บ
ปริญญาโทระยะ ๑ ปีของสถาบัน ก็มีสิทธิที่จะสมัครได้ในช่วงปีที่ ๓ ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี
๓) Korea National Diplomatic Academy (KNDA) สาธารณรัฐเกาหลี
ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๕ แทนที่ Institute of Foreign Affairs and National
Security (IFANS - ซึ่งยุบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของ KNDA) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูป
การฝึกอบรมให้กับนักการทูตอาชีพและเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการทูตของสาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อ “ตอบรับต่อสภาพแวดล้อมทางการทูตของเกาหลีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน”๒๖
สถาบัน KNDA ตั้งเป้าหมายที่จะให้นักการทูตในอนาคตของเกาหลีมีความครบครันในเรื่องจริยธรรม
และคุณค่าทางสังคม การคิดแบบมียุทธศาสตร์ และทักษะในทางปฏิบัติต่อภารกิจทางการทูต
KNDA ได้เปลี่ยนระบบการรับนักการทูตจากการสอบข้อเขียนมาเป็นระบบการ
ฝึกอบรมระยะ ๑ ปีให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
และสอบข้อเขียนขั้นสุดท้าย (หลังจากผ่านหลักสูตรฝึกอบรม Basic Courses for Foreign-Service
Officer Candidates ๑ ปี เน้นในเรื่องค่านิยมพื้นฐานของการเป็นข้าราชการ มุมมองที่เหมาะสม
เกี่ยวกับประเทศของตน การคิดแบบมียุทธศาสตร์ ความรู้ทางวิชาชี พ และความยืดหยุ่นในทักษะการ
สื่อสาร ตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๓.๔.๔) ก็จะสามารถเข้าทางานในกระทรวงการต่างประเทศได้

๒๖
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บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ ข้อสรุป
๔.๑.๑ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิต
นักการทูตไทยยังประสบข้อจากัดในเชิงโครงสร้างและงบประมาณที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระและ
ความสามารถในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อกระบวนการสร้างนักการทูตรุ่นใหม่ที่จาเป็นต้องได้รับ
องค์ความรู้ทางการทูตอย่างพอเพียงเพื่อที่จะบริหารจัดการกับความท้าทายในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
๔.๑.๒ ผลการศึกษาชี้ว่า ข้าราชการนักการทูตของไทยในระดับปฏิบัติการ - ชานาญการ
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความรู้เชี่ยวชาญและทักษะในวิชาชีพการทูตในระดับปานกลางเท่านั้น แต่
การศึกษาฉบับ นี้ไม่ชี้ว่าเป็น ผลจากกระบวนการฝึกอบรมหรือไม่ห รือด้วยปัจจัยอื่นใด แต่ก็เชื่อว่ า
กระบวนการเน้นให้ข้าราชการเรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์ทางานจริง (learning by doing หรือ
on-the-job training) และใช้ระบบการฝึกฝน (apprenticeship) จากรุ่นสู่รุ่น อาจไม่เพียงพอที่จะให้
นักการทูตไทยก้าวไปยืนอยู่ที่แถวหน้าของภูมิภาคดังเช่นนักการทูตไทยในรุ่นก่อน
๔.๑.๓ การยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
๑) สามารถดาเนินการได้โดยการแยกตัวออกไปเป็นหน่วยงานประเภทกึ่งอิสระ
หรือเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ โดยสามารถดาเนินการได้ ๓ แนวทาง คือ
(๑) จั ด ตั้ ง ทุ น หมุ น เวี ย น (๒) ตราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ หรื อ (๓) ตราพระราชกฤษฎี ก าตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒) สามารถกาหนดเนื้อหาการฝึกอบรมนักการทูตที่ตอบสนองต่อคุณลั กษณะ
พื้นฐานและสภาวการณ์ในปัจจุบันได้
๓) สามารถปรั บโครงสร้า งให้ เป็ นสถาบั นทางวิ ช าการเต็มรูป แบบ โดยมีคณะ
กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้อานวยการ นักการทูตเกษียณผู้เชี่ยวชาญ นักการทูตระดับกลาง
นักวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
๔) สามารถทาหน้าที่เป็นกลไกในการกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
เป็นนักการทูต โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ศึกษาความรู้เชี่ยวชาญ ทักษะวิชาชีพทางการทูต และ
คุณสมบัติทางวิชาชีพ ของแต่ละคนผ่านกระบวนการของ School of Diplomacy and Foreign
Affairs เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริงในการเข้ารับราชการเป็นนักการทูตของ
กระทรวงการต่างประเทศเมื่อจบการศึกษาแล้ว

๓๘
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
๑) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของนักการทูตไทยซึ่งก็คือภารกิจ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resources) เป็นประเด็นที่มีความสาคัญลาดับต้น และสมควรได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไทยกาลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านทางการทูตและ
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน
๒) การเรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์ทางานจริง (learning by doing หรือ onthe-job training) และใช้ระบบการฝึกฝน (apprenticeship) จากรุ่นสู่รุ่น ยังเป็นกระบวนการที่
ทรงคุณค่าและต้องได้รับการสืบสานต่อไป ในขณะเดียวกัน จุดอ่อนที่สาคัญของระบบ ‘พี่เลี้ยง’ นี้ใน
หมู่ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศยุคปัจจุบันก็คือ มาตรฐาน (standard) ที่แตกต่างกัน
อย่างมากจากในยุคก่อน ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงทัศนคติและค่านิยมที่หลากหลายในหมู่ข้าราชการรุ่นพี่ที่
ยากจะหาบรรทัดฐานที่เป็ นเอกภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้โ ดยเฉพาะใน
สภาพแวดล้อมทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศที่มีความสลับซับซ้อน ดังนั้น ‘apprenticeship’
ในโลกทางการทูตปัจจุบันจึงเป็นกระบวนการที่มีความอ่อนไหว (vulnerability) สูง และจาเป็นที่
จะต้องได้รับการใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้ กับระบบการฝึกอบรมที่เป็นรูปแบบ
ก็จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะลดภาระของระบบพี่เลี้ยงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับนักการทูตและการ
ทูตไทยในระยะยาว
๓) โดยเนื้อแท้แล้ว การจัดตั้ง School of Diplomacy and Foreign Affairs
เป็ น เพี ย งเรื่ อ งของกระบวนการและรู ป แบบเท่ า นั้ น แต่ หั ว ใจหลั ก ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
กระบวนการผลิตนักการทูตที่มีประสิทธิภาพน่าจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ ประการคือ
(๑) ความเป็นอิสระในระดับสูง (highly independence) ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบซึ่งในที่นี้คือสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้งในแง่วิชาการและการบริหาร
จัดการงบประมาณ
(๒) โครงสร้างที่สมดุลระหว่างนักวิชาการ นักการทูตผู้บริหาร อดีตนักการทูต
ผู้เชี่ยวชาญ และนักทรัพยากรบุคคล
(๓) การบู ร ณาการกระบวนการรั บนั ก การทู ตแรกเข้า กับ การฝึ ก อบรมซึ่ ง
รวมถึงการให้เวลาที่เพียงพอสาหรับกระบวนการ ‘สร้าง’ นักการทูต และการ ‘วัดค่า’ ผู้สมัคร
(candidates) นักการทูตด้วยการศึกษาวิจัย ‘พฤติกรรม’ และ ‘ศักยภาพ’ ความเป็นนักการทูตอย่าง
เป็นระบบก่อนที่จะเข้ารับราชการ
๔) การฝึ ก อบรมนั ก การทู ต เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของนักการทูตไทย แต่สมมติฐานของการยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโร
ปการเป็นสถาบันการศึกษาเต็มรูปแบบนี้เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างประสิทธิภาพให้กับการ
ฝึกอบรมนักการทูตเท่านั้น การเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถาบันยังสามารถดาเนินการอีกได้ในหลาย
รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดลาดับความสาคัญของรัฐบาล ที่สาคัญก็คือ ความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผลมาจากการตั้ง

๓๙
คาถามต่อสิ่งที่ได้รับ ‘social proof’๑ โดยเฉพาะความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดาเนินไปได้ดีอยู่แล้ว
และไม่เห็นความจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง ดังที่ Jack Welch อดีตประธาน General Electric เคย
กล่าวไว้ว่า “the wisdom may lie in changing the institution while it’s still winning reinvigorating a business, in fact, while it’s making more money than anyone ever
dreamed it could make”๒
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำร
๑) รายงานฉบับนี้น่าจะช่วยเปิดประเด็นให้มีการอภิปราย ถกเถียงถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาหรับข้าราชการนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ การริเริ่ม
ให้มีกระบวนการสนทนา (conversation) ในลักษณะเวทีสู่เวที จะเป็นจุดเริ่มที่ดีที่ให้นักการทูตหันมา
อภิปรายถกเถียงไม่เฉพาะในเรื่องของคุณาประโยชน์ของการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการทูตเท่านั้น
แต่ ยั ง เป็ น โอกาสที่ เ ขาเหล่ า นั้ น จะได้ หั น มาพิ นิ จ พิ เ คราะห์ ย้ อ นกลั บ (self-criticism) ในขี ด
ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของตนเอง และรู้จักยอมรับในขีดความสามารถและข้อคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาทรัษยากรมนุษย์
ขององค์กร ไม่ว่ากระบวนการถกเถียงเสวนานี้จะนาไปสู่การปฏิรูปกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของ
นักการทูตไทยอย่างจริงจังในที่สุดหรือไม่
๒) ในระยะกลาง กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ด้านการต่างประเทศอาจกาหนดเรื่องนี้ไว้เป็นวาระหลักของกระทรวงฯ ในระยะ ๑ - ๓ ปีข้างหน้า
โดยอาจให้ มี ค ณะท างานขึ้ น มาชุ ด หนึ่ ง พร้ อ มงบประมาณสนั บ สนุ น จ านวนหนึ่ ง เพื่ อ ดู แ ลก ากั บ
การศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียดของการเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถาบันการต่างประเทศเท
วะวงศ์ ว โรปการบนพื้น ฐานของการศึกษานี้ คณะทางานชุดนี้ อาจประกอบด้ว ยบุ คคลจากระดั บ
การเมือง และข้าราชการประจาทั้งในและนอกกระทรวง ในลักษณะเปิดกว้าง (inclusiveness) ซึ่งก็
น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีไม่เพียงแต่การเตรียมความพร้ อมของไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงการสร้าง ‘ทุน’ ให้กับนักการทูตไทยสาหรับการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ด้วย

๑

Robert Cialdini นักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ ให้คาจากัดความของคาว่า ‘social proof’ ใน Influence: The
Psychology of Pursuation (2006) ว่า “People will do things that they see other people are doing”
ซึ่งก็คือ การทาตามกัน เชื่อตามกัน ในสิ่งที่สังคมได้สร้าง pattern ความเชื่อนั้นไว้
๒
Janet Lowe, Jack Welch Speaks: Wit and Wisdom from the World’s Greatest Business Leader,
(New Jersey: John Wiley & Sons, 2008), p. 113.
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ภาคผนวก

๔๓
กำรฝึกอบรมนักบริหำรกำรทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ผ่ำนมุมมองของรำยงำนกำรศึกษำ
ในภาคผนวกท้ายรายงานการศึกษาเรื่อง ‘การพัฒนาบุคลากรทางการทูต : กรณีศึกษา
แนวทางการยกระดับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการให้เป็น School of Diplomacy and
Foreign Affairs’ นี้ ผู้เขียนได้ทดลองจัดทาข้อคิดเห็นต่อการฝึกอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี
๒๕๕๖ จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผ่านมุมมองของรายงานการศึกษาฉบับนี้
โดยเฉพาะเนื้อหาการฝึกอบรมนักการทูตตามข้อ ๓.๔.๒ และแนวคิดตามตารางที่ ๕ ‘สรุปเนื้อหาวิชา
ขั้นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการฝึกอบรมนักการทูตไทย’ ตามข้อ ๒.๔.๒ ซึ่งแม้ว่า แนวคิดดังกล่าวจะ
มุ่งเน้นไปที่การวางรากฐานให้กับการผลิตนักการทูต ‘from scratch’ หรือนักการทูตแรกเข้ าใน
‘โรงเรียนการทูต’ ก็ตาม แต่ก็อาจนาไปปรับใช้ประโยชน์ได้กับการฝึกอบรมนักการทูตในระดับกลาง
(mid-level) และระดับบริหาร (executive) และในทางกลับกัน หลักสูตรนักบริหารการทูตก็อาจเป็น
ประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างนักการทูตตั้งแต่เริ่มแรกเช่นกัน สรุปดังนี้
๑. เนื้อหา
๑.๑ หลักสูตรนักบริหารการทูตเป็นการผสมผสานระหว่างหลักคิดแนวทางการเป็น
ผู้บริหารองค์กรในยุคใหม่กับ ‘ศาสตร์และศิลป์’ และความสาคัญของการทูตในเชิงบริหาร ดังนั้น
ความมุ่งหวังของหลักสูตรนักบริหารการทูตจึงมีความแตกต่างอยู่บ้างในแก่นสาระเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางการทูตตามรายงานการศึกษาฉบับนี้
๑.๒ จากปัจจัยข้างต้น การฝึกอบรมนักบริหารการทูตจึงครอบคลุมองค์ความรู้ตาม
คุณลักษณะของนักการทูตทั้ง ๓ ประการได้แก่ ความรู้เชี่ยวชาญ (Specialist Knowledge) ทักษะ
ทางวิชาชีพ (Professional Skills) และคุณสมบัติทางวิชาชีพ (Professional Qualities) เฉพาะใน
บางมิติเท่านั้น๑ ซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากเป้าประสงค์ของการฝึกอบรมที่เน้นในเรื่องมิติของการเป็นนัก
บริ ห าร กลุ่ มเป้ าหมายของผู้ เข้ารั บการอบรมและความหลากหลายของผู้ เข้ารับการอบรม (เป็ น
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเพียง ๓๑ คน ในขณะที่เป็นข้าราชการและบุคคลภายนอก
กระทรวงการต่างประเทศอีก ๔๕ คนซึ่งอาจไม่คุ้นเคยกับภารกิจทางการทูตมาก่อน) ข้อจากัดด้าน
เวลาของการฝึ ก อบรม ทิ ศทางของการจัด หลั กสู ตรการฝึ ก อบรมที่จาเป็ นต้ องให้ น้ าหนัก กับ การ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้บริหารองค์กรมากกว่าการบ่มเพาะองค์ความรู้ทางการทูต รวมทั้งระดับของ
ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งก้าวพ้นช่วงเวลาการศึกษาการทูต ‘ขั้นพื้นฐาน’ ตามรายงานการศึกษาฉบับนี้
๑.๓ ในทางกลับกัน เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักสูตรนักบริหารการทูตก็สามารถถูกนาไป
ปรับใช้ควบคู่กับกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางการทูตพื้นฐานตามรายงานการศึกษาฉบับนี้ได้อย่าง
๑

เท่าที่ผู้เขียนเทียบเคียงจากจานวน ๒๗ เนื้อหาวิชาภายใต้ ๓ คุณลักษณะพื้นฐานของนักการทูตในรายงาน
การศึกษาฉบับนี้ (ตารางที่ ๕) มีเพียง ๙ เนื้อหาวิชาเท่านั้นที่ได้รับการผูกโยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมไว้กับเนื้อหา
ของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ ดังนี้ ความรู้เชี่ยวชาญ (Specialist Knowledge) ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและโครงสร้างทางการเมือง แบบธรรมเนียม พิธี และกลไกทางการทูต ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และการทูตเชิงวัฒนธรรม ทักษะทางวิชาชีพ (Professional
Skills) ได้แก่ การเจรจา เทคนิคการนาเสนอ การพูดในที่สาธารณะ การเขียนสุนทรพจน์ และการทูตเชิงสาธารณะ
คุณสมบัติทางวิชาชีพ (Professional Qualities) ได้แก่ การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์

๔๔
ลงตัวเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นมิติของรัฐประศาสนศาสตร์การเป็นผู้บริหารองค์กร ยกตัวอย่าง
เนื้อหาที่สาคัญและเกื้อหนุนการทูตสมัยใหม่ ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง องค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รัฐธรรมนูญกับการปกครอง
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการทูตสาธารณะ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปลูกฝังบ่มเพาะ
มุมมองในด้านบริหารควบคู่ไปกับองค์ความรู้ด้านการทูตของนักการทูตแรกเข้า
๒. วิทยากร
๒.๑ ในภาพรวม วิทยากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระที่บรรยาย
เป็นอย่างดีไปจนถึงขั้นลึกซึ้ง โดยเฉพาะอดีตนักการทูตผู้เชี่ยวชาญและนักการทูตระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดการนา
นักการทูตผู้เชี่ยวชาญกลับเข้ามามีส่วนในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ทางการทูตตามข้อ ๓.๔.๓ (๓)
ของรายงานการศึกษาฉบับนี้
๒.๒ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากความหลากหลายในแง่ของเนื้อหาและ
ลักษณะเฉพาะของวิทยากรผู้บรรยายแต่ละท่านซึ่งมีทั้งข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ รวมไปถึง
อดีตนักการเมือง เนื้อหาและทิศทางการบรรยายในแต่ละวิชาจึงมีลักษณะที่เป็นอิสระจากกันสูง ทาให้
ยังขาดความเกี่ยวโยงในแง่ของการ ‘เชื่อม’ องค์ความรู้เข้าไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ ส่งผลให้ (ตาม
ความเห็ น ของผู้ เขีย น) การถ่ ายทอดองค์ความรู้ใ นภาพรวมของวิ ช าการทูต (diplomacy) ใน
กระบวนการฝึกอบรมนักบริหารการทูตนี้ ไม่ประติประต่อ ขาดความชัดเจนของการสร้างเรื่องราว
(story) ที่สัมพันธ์กัน
๓. ข้อเสนอแนะ
๓.๑ สาหรับการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตในรุ่นต่อไป สถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการอาจพิจารณาจัดน้าหนักระหว่างเนื้อหาด้าน ‘นักบริหาร’ กับเนื้อหาในด้าน ‘การทูต’ ให้
สมดุลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเนื้อหาทางการทูตนั้น ผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้ใน
ส่วนของคุณสมบัติทางวิชาชีพ (Professional Qualities) ซึ่งประกอบด้วยการตื่นตัว ติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวรอบด้าน การทางานเป็นทีม การสร้างและฝึกฝนภาวะผู้นา สมาธิและการควบคุม
อารมณ์ และกิริยา มารยาท การเข้าสั งคม ก็น่าจะถูกนาไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตนี้ได้
๓.๒ ในขณะเดีย วกัน น่าจะเป็นประโยชน์หากจะพิจารณาลดความหลากหลายของ
เนื้อหาวิชาลง พร้อมทั้งบูรณาการความเข้มข้นให้กับเนื้อหาวิชาที่ถือว่าเป็นเรื่องของการเสริมสร้างขีด
ความสามารถหลัก (core competency) ของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตนี้
โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการดาเนินนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือของนักบริหารการทูต
การบูรณาการการดาเนินนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งการดาเนิน day-to-day diplomacy ซึ่งล้วน
เป็นเนื้อหาที่หน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงการต่างประเทศสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
ในเชิงบูรณาการการดาเนินนโยบายต่างประเทศระหว่างหน่วยงานซึ่งกาลังทวีความสาคัญมากขึ้นต่อ
ความเป็นเอกภาพในทิศทางด้านการต่างประเทศของไทย
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