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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการ

ตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศ 
(Official Visit) ต้ังแตตนป 2544 จนถึงกลางป 2559 โดยอาศัยทฤษฎีกระบวนการบริหาร 
POSDCoRB เพื่อตอบคําถามวา ทําไมการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะ
แขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศ (Official Visit) จึงมีปญหาในการบริหารจัดการ และ
หนวยงานฝายไทยที1่เกี่ยวของควรปรับตัวอยางไรเพื่อที่จะนําไปสูเอกภาพและประสิทธิภาพในการ
ทํางานที่สูงข้ึน ตลอดจนจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ ในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ และนําไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมใน
อนาคต 

เมื่อนําหลักการ 7 ประการของทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB มาเปนแนวทางใน
การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) แลว สรุปไดวา ในดานการวางแผน (Planning) 
พบวา การขาดการประสานงานระหวางกรมภูมิภาคตางๆ การขาดการประสานงานระหวางกรม
ภูมิภาคกับกรมพิธีการทูต และการขาดการวางแผนลวงหนาระยะยาวเกี่ยวกับชวงเวลาการเยือนของ
บุคคลสําคัญตางประเทศสงผลใหมีบุคคลสําคัญตางประเทศมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ
รัฐบาลหลายรายในชวงเวลาที่ใกลเคียงหรือทับซอนกัน ในดานการจัดองคการ (Organizing) ใน
ระดับชาติ พบวา แมรัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทาง
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
เปนประธานและมีผูแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ แตการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ในเวลาที่ไมเหมาะสม โดยเนนความสะดวกของประธานเปนหลักเปนปญหาในสวนของการจัด
องคการซึ่งสงผลกระทบไปยังข้ันตอนการวางแผนการเยือนโดยตรงดวย ในดานการจัดองคการ 
(Organizing) ในระดับหนวยงานผูปฏิบัติ พบวา หนวยงานผูปฏิบัติหลักในการตอนรับการเดินทาง
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งทําหนาที่ทั้งการวางแผนและบริหาร
จัดการการตอนรบัการเยือน ไดแก กองรับรอง ซึ่งเปนหนวยงานระดับ “กอง” ในสังกัดกรมพิธีการทูต 
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีบุคลากรเพียง 10 คน ดังน้ัน หากมีการเยือนของแขกรัฐบาลใน
ชวงเวลาใกลเคียงหรือทับซอนกัน ก็จะกอใหเกิดปญหาในการจัดสรรบุคลากรมารองรับภารกิจให
เพียงพอ ในดานการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) พบวา นอกจากจํานวนบุคลากรซึ่งมีสัดสวนที่
นอยมากจนไมเพียงพอตอปริมาณและความเรงดวนของภารกิจตอนรับการเยือนที่มักเขามาหลาย
ภารกิจในชวงเวลาใกลเคียงหรือทับซอนกันแลว กองรับรองยังประสบปญหาคุณภาพของนักการทูต
ปฏิบัติการในยุคปจจุบัน และการนํานโยบายโยกยายหมุนเวียน (Rotation) มาใชกับนักการทูตแรก
เขาอีกครั้งซึ่งสงผลใหนักการทูตปฏิบัติการมีเวลาทํางานสะสมความชํานาญและประสบการณไม
เพียงพอ 



จ 

ในดานการอํานวยการ (Directing) พบวา การมีอธิบดี รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และ
ผูอํานวยการกองรับรองเปนผูมีความเช่ียวชาญและประสบการณการทํางานดานพิธีการทูตสูง ได
สงผลใหการอํานวยการตอนรับการเยือนของบุคคลสําคัญตางประเทศอยางเปนทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาลเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดานการประสานงาน (Coordinating) พบวา การประชุม
ประสานงานระหวางกรมไมสามารถยับย้ังมิใหการเยือนเกิดในเวลาที่ทับซอนหรือใกลเคียงกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพและพบวา การใหความรวมมืออยางผิวเผินของผูแทนจากบางหนวยงาน และการ
ติดตอสื่อสารเพื่อถายทอดขอมูลไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางไมครบถวนหรือไมเที่ยงตรงเพียงพอเปน
อุปสรรคสําคัญของการประสานงาน ในดานการรายงาน (Reporting) พบวา การมีสายการบังคับ
บัญชาที่สั้นทําใหการรายงานปญหาไปยังผูบังคับบัญชาเปนไปไดอยางรวดเร็วและชวยใหแกปญหาได
อยางฉับไว และการทํารายงานผลการปฏิบัติหลังการเยือนทําใหผูบังคับบัญชาระดับสูงไดรับทราบ
ปญหาและอุปสรรคระหวางการเยือนอยางละเอียดจนนําไปใชเปนบทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learnt) 
และขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) ในการวางแผนจัดเตรียมการเยือนครั้งตอไปได ในดาน
การงบประมาณ (Budgeting) พบวา การตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไมมีปญหาดานงบประมาณ เน่ืองจากเบิกคาใชจายทั้งหมด
จาก “งบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน”  

สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแก การวางแผนลวงหนาในระยะยาวในการตอบรับและ
เชิญบุคคลสําคัญตางประเทศมาเยือนประเทศไทย การใชกลไกการประชุมประสานงานระหวางกรม
และการประชุมอธิบดี เพื่อจัดระเบียบชวงเวลาการเยือนประเทศไทยของแขกของรัฐบาลและแขกของ
กระทรวงการตางประเทศ มิใหทับซอนหรือใกลเคียงกัน การใหสํานักพิธีการและรับรองมีบทบาท
เพิ่มข้ึนในฐานะเจาภาพหลักโดยการจัดเจาหนาที่มาทํางานรวมกับกองรับรองในทุกข้ันตอนของการ
เยือนในฐานะแขกของรัฐบาล การคัดเลือกนักการทูตที่เหมาะสมทุกระดับมาทํางานในกองรับรองใน
จํานวนที่มากข้ึน และมีเวลาในการทํางานที่กองรับรองนานกวาที่เปนอยู การปรับโครงสรางองคกร
ภายในกรมพิธีการทูตใหมี “สํานักการเยือน” พรอมทั้งเพิ่มจํานวนบุคลากรใหมากข้ึนเพื่อใหเพียง
พอที่จะรองรับภารกิจตางๆ ที่มักเขามาในเวลาที่ทับซอนหรือใกลเคียงกัน และการเปดตําแหนง 
“เจาหนาที่พิธีการทูตที่ไดรับอนุญาต” (Licenced Protocol Officers) ซึ่งเปนพนักงานของรัฐ เพื่อ
เปนบุคลากรหลักในการตอนรับการเยือนของบุคคลสําคัญตางประเทศเพื่อใหมีความตอเน่ืองในการ
สะสมความชํานาญและประสบการณทํางาน  

ในดานขอเสนอแนะในการดําเนินการ ประกอบดวย การแตงต้ังผูประสานงาน (Focal 
Point) ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเยือนมาทําหนาที่ประสานงานกับทีมงานของกองรับรอง
ตลอดการเยือน การนําเทคโนโลยีดิจิตัลมาใชในการประสานงาน การซักซอมกอนวันจริง การจัดต้ัง
เครือขายเจาหนาที่พิธีการทูตในประเทศ การใหความดีความชอบเปนกรณีพิเศษแกบุคลากรที่มีหนาที่
เกี่ยวกับการตอนรับการเยือน การปรับปรุงเน้ือหาสาระของคูมือการตอนรับการเยือนใหมีความ
ทันสมัยและมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและครบถวน และการศึกษาดูงานในประเทศที่มีการ
ตอนรับการเยือนในระดับสูงบอยครั้งเพื่อเปดโลกทัศนและนําแนวปฏิบัติของประเทศเหลาน้ันมา
ประยุกตใชอยางเหมาะสม 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานฉบับน้ี จัดทําข้ึนตามหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ประจําป 2559 ซึ่งผูศึกษา
ไดรับความกรุณา ขอคิดเห็น คําช้ีแนะ และกําลังใจ ที่เปนประโยชนและมีคุณคาอยางย่ิงในดานกรอบ
แนวคิด เน้ือหา รูปแบบ และโครงสรางของรายงานจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ  
อริยปรัชญา ศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล  อรรถมานะ และศาสตราจารย ดร. พลภัทร  บุราคํา 
ตลอดชวงเวลาที่ไดเขารับการอบรมหลักสูตรน้ี จนทําใหรายงานฉบับน้ีมีความสมบูรณได ผูศึกษาจึง
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทานเอกอัครราชทูตผูซึ่ งเปนอดีตผูบังคับบัญชาโดยตรงและ 
ทานศาสตราจารยทั้งสองทานที่ไดกรุณาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกผูศึกษาดวยความเมตตา  
มา ณ ที่น้ี 

 ขอขอบพระคุณ คุณจักรี  ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต คุณรุจ  ธรรมมงคล รองอธิบดี
กรมพิธีการทูต และคุณอัฐกาญจน  วงศชนะมาศ ผูอํานวยการกองรับรอง ผูบังคับบัญชา ที่ไดกรุณา
อนุญาตใหผู ศึกษาเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตในปน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงทาน
ผูอํานวยการกองรับรองที่กรุณารับภาระเพิ่มเติมข้ึนอยางมากในการกํากับดูแลการทํางานของกอง
รับรองซึ่งมีภารกิจมากมายใน ชวงที่ผูศึกษาลาไปเขารับการอบรมนาน 12 สัปดาห และกรุณาให
แนวทางและขอคิดเห็นที่มีคุณคาสูงย่ิงตอการจัดทํารายงานฉบับน้ี ซึ่งมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับการ
ทํางานของกองรับรองโดยตรง และขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานในกองรับรอง กรมพิธีการทูต ที่ชวย
แบงเบาภารกิจตางๆ ไปปฏิบัติแทนผูศึกษาอยางเต็มกําลังเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นไมขาดตอน 

ขอขอบพระคุณ คุณจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต คุณรุจ ธรรมมงคล รองอธิบดีกรม
พิธีการทูต คุณชนิดา เกษมศุข ผูเช่ียวชาญดานแบบแผนพิธีการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักแบบ
พิธีและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณเสก นพไธสง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และคุณรังสรรค ศรีมังกร รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครดูไบ 
ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหผูศึกษาไดสัมภาษณเพื่อนําขอมูลและมุมมองของทุกทานไปใชในการจัดทาํ
รายงานฉบับน้ี 

สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณ คุณภัทรัตน  หงษทอง ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศ 
เทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน ที่ไดกรุณาประสานงาน
และอํานวยความสะดวกแกผูศึกษาอยางดีย่ิงตลอดชวงเวลาการเขารับการอบรม ตลอดจนสนับสนุน
กระบวนการจัดทําและนําเสนอรายงานฉบับน้ี อยางราบรื่นดวยดีตลอดมา และขอขอบคุณเพื่อนรวมรุน
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ทุกทาน ที่ไดใหกําลังใจและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการจัดทํา
รายงานฉบับน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

การตอนรับบุคคลสําคัญจากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ
รัฐบาลในรูปแบบตางๆ ไดแก การเยือนอยางเปนทางการ (Official Visit) การเยือนเพื่อเจรจาทํางาน 
(Working Visit) การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (Visit As Guests of the Government) และ
การเยือนสวนตัว หรือแวะผาน (Private Visit or Transit) เปนภารกิจดานพิธีการทูตที่รัฐบาลไทย 
ทุกยุคทุกสมัยตางใหความสําคัญเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเปนงานที่มีความละเอียดออนสูง (sensitive) 
ไมดอยไปกวาการเจรจาหารือในหองประชุม อีกทั้งงานพิธีการทูตยังเปนงานที่ต้ังอยูบนความเสี่ยงและ
ความไมแนนอนตลอดเวลาเน่ืองจากเปนการทํางานกับมนุษยที่มีความไมแนนอนและปจจัยที่ควบคุม
ไมไดหลายปจจัย เชน สภาพดินฟาอากาศ1 การเดินทางเยือนของบุคคลสําคัญจากตางประเทศแตละครั้ง
ไดชวยเสริมสรางความสัมพันธ ความรวมมือ และความเขาใจอันดี ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและ
ผลประโยชนแหงชาติในดานตางๆ และเปนโอกาสอันดีที่รัฐบาลไทยไดสรางความประทับใจใหแก 
ผูมาเยือนและแสดงใหเห็นถึงความเปนอารยประเทศ ไมตรีจิต ตลอดจนเผยแพรขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยอันจะสงผลดีตอการสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเจรจา
หารือระหวางกันใหรื่นไหลไปสูผลสัมฤทธ์ิ ในทางกลับกัน หากการตอนรับดําเนินไปอยางขลุกขลัก ไม
เปนไปตามแบบแผนและแนวปฏิบัติดานพิธีการทูตที่เหมาะสมและโดยเฉพาะอยางย่ิง หากทําให
บุคคลสําคัญตางประเทศผูมาเยือนมีความรูสึกอับอายและไมสมเกียรติ ก็จะสงผลกระทบในเชิงลบตอ
การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน เพื่อใหการ
เดินทางเยือนประเทศไทยของบุคคลสําคัญจากตางประเทศทุกครั้งดําเนินไปดวยความราบรื่น 
เรียบรอยและสมเกียรติ ปราศจากความผิดพลาดหรือหากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัยก็
ตองพยายามแกไขปญหาและแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด จึงจําเปนตองมีการเตรียมการเยือนทุกครั้งใน
ทุกข้ันตอนอยางละเอียดรอบคอบและตองทุมเทกําลังกายกําลังใจและสติปญญา ตลอดจนปฏิภาณ
ไหวพริบในการกํากับดูแลทุกรายละเอียดและข้ันตอนพิธีการในระหวางการเยือนใหเปนไปตามทีไ่ดตก
ลงกันไวลวงหนา 

เมื่อกลาวถึงการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) อาทิ ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศตางๆ คนสวนใหญมักจะเขาใจวา หนวยงานฝายไทยที่เปนผูรับผิดชอบหลักในทุกข้ันตอนของ
การตอนรับการเยือนนาจะเปนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของไทย หรือ“ทําเนียบรัฐบาล” ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลกิจการทั้งปวงของนายกรัฐมนตรีไทย แตในความจริงแลว หนวยงานหลักฝายไทย

                                                
1
 สัมภาษณ  จักรี ศรีชวนะ,  อธิบดีกรมพิธีการทูต,  14 กรกฎาคม 2559. 
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ซึ่งมีหนาที่วางแผนและบริหารจัดการการตอนรับการเยือนในภาพรวมต้ังแตการเจราจาหารือกับคณะ
ลวงหนาและเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่จะมีบุคคลสําคัญเดินทางมาเยือนเพื่อขอ
ทราบขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญและคูสมรส (อาทิ ขอมูลทางการแพทย การแพยาและ
อาหาร สิ่งที่ชอบและไมชอบ) การนําคณะลวงหนาไปสํารวจสถานที่ตางๆ ที่บุคคลสําคัญประเทศน้ัน
จะเดินทางไปเยือนทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด การจัดทํารางกําหนดการยอและเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่มาเยือนไทยอยาง
เปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม 
รวมทั้งการเขารวมการประชุมคณะกรรมการดังกลาว การประชุมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อจัด
มาตรการรักษาความปลอดภัยใหแกบุคคลสําคัญตางประเทศ การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งฝายไทยและตางประเทศเพื่อจัดทํากําหนดการเยือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ
จัดรูปแบบเอกสารที่จะนําไปพิมพรูปเลมกําหนดการ การประสานงานกับบริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือกองทัพอากาศ เพื่อจัดพิธีการตอนรับ-สง ณ 
ทาอากาศยาน การประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมศุลกากร เพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร การจัดและควบคุมขบวนรถยนตของบุคคลสําคัญและ
ขบวนรถยนตแยกสําหรับคูสมรสและคณะทางการที่เปนแขกของรัฐบาล การประสานงานกับโรงแรม
ช้ันนําเพื่อสํารองหองพักใหแกบุคคลสําคัญตางประเทศและคณะที่รัฐบาลไทยรับเปนแขก ตลอดจน
เจาหนาที่ฝายไทยที่ติดตามคณะเพื่ออํานวยความสะดวกและอารักขา การขนถายสัมภาระ และการ
ติดตามอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญตางประเทศและคณะทางการ ตลอดเวลาจนเสร็จสิ้น 
การเยือนในฐานะเจาหนาที่ประสานงาน (Liaison Officers) เพื่อประสานงานระหวางการเยือนและ
กํากับดูแลใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปตามที่ไดวางแผนไว และแกไขปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดข้ึนได 
เพื่อใหการเยือนทุกครั้งประสบความสําเร็จโดยราบรื่น เรียบรอย และสมเกียรติ ไดแก กองรับรอง 
กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานระดับ กอง ซึ่งมีเจาหนาที่เพียง 10 คน แต
ตองรับผิดชอบภารกิจที่มีความสําคัญย่ิงน้ีที่มักเกิดข้ึนในเวลาที่ทับซอน หรือใกลเคียงกัน รวมกับ
เจาหนาที่ของหนวยงานอื่นๆ รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคของแนวปฏิบัติในการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ ต้ังแตตนป 2544 จนถึงกลางป 2559 โดย
อาศัยทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB เพื่อที่จะตอบคําถามวา ทําไมการตอนรับการเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ 
จึงมีปญหาในการบริหารจัดการ และหนวยงานฝายไทยที่เกี่ยวของควรจะปรับตัวอยางไร เพื่อที่จะ
นําไปสูความมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงข้ึน และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติในการพัฒนาการบริหารจัดการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะ
แขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศเพื่อที่จะนําไปประยุกตใชไดอยางเปน
รูปธรรมในอนาคต 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1.2.1 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของแนวปฏิบัติในการตอนรับการเยือนประเทศไทย

อยางเปนทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศต้ังแตตนป 
2544 จนถึงกลางป 2559 

1.2.2 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศเพื่อนําไปประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
การตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปน

ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) โดยมีการกลาวถึงการเยือนประเทศไทยในฐานะแขก
ของรัฐบาลประเภทอื่นๆ ไดแก การเยือนเพื่อเจรจาทํางาน (Working Visit) และการเยือนในฐานะ
แขกของรัฐบาล (As Guests of the Government) ดวย 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
ใชประสบการณตรงของผูศึกษาในฐานะเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และการสัมภาษณ

เจาะลึกแบบมีโครงสราง (Structural in Depth Interview) บุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงการตางประเทศ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) โดยอาศัยขอมูลตางๆ จากคูมือ
การตอนรับบุคคลสําคัญจากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล ป 
พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดทําโดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คูมือการปฏิบัติงานพิธีการทูต แกไขปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 มาประกอบในการศึกษา 

รายงานฉบับน้ี จะใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัย
ทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB เปนแนวทางในการวิเคราะห โดยการนําเสนอจะใชวิธีการ
วิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analytical Approach) เพื่อที่จะตอบคําถามวา ทําไมการตอนรับ
การเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคล
สําคัญตางประเทศจึงมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ และหนวยงานไทยฝายไทยที่
เกี่ยวของควรจะปรับตัวอยางไรเพื่อที่จะนําไปสูความมีเอกภาพ และประสิทธิภาพในการทํางานใน
อนาคต 
 
1.4 ประโยชนของการศึกษา 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาการบริหารจัดการการ
ตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคล
สําคัญตางประเทศใหมีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 
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1.5  นิยามศัพท 
การเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทย

รับผิดชอบในดานการอํานวยความสะดวก การอารักขา และคาใชจายตางๆ แบงได 3 ประเภท2 ดังน้ี 
1.5.1  การเยือนอยางเปนทางการ (Official Visit) 

หมายถึง การเดินทางเยือนอยางเปนทางการครั้งแรกของการดํารงตําแหนงในวาระ
น้ันของประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล พระราชวงศช้ันสูง และหัวหนาองคการระหวางประเทศที่มีตําแหนง
เทียบเทา ในฐานะแขกรับเชิญของรัฐบาลไทยและใหความสําคัญทั้งดานสารัตถะและพิธีการโดยมีการ
จัดพิธีการรับรองตางๆ อยางเปนทางการเต็มรูปแบบ ไดแก การประกาศเยือน การขอพระราชทาน
บรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ การจัดคณะผูติดตามเกียรติยศ (Suite of Honour) ซึ่งประกอบดวย 
รัฐมนตรีเกียรติยศ เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศ/องคการระหวางประเทศผูมาเยือน อธิบดีกรม
พิธีการทูต นายทหารเกียรติยศ การจัดที่พักที่เหมาะสมโดยรัฐบาลไทยออกคาใชจายใหหัวหนาคณะ
พรอมคูสมรสและผูติดตามในคณะทางการไมเกิน 9 คน (1 คู + 9) การจัดผูแทนนายกรัฐมนตรีไป
ตอนรับ-สง ณ ทาอากาศยาน การจัดพิธีตอนรับอยางเปนทางการ ณ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งประกอบดวย
การข้ึนแทนรับความเคารพ การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การแนะนําคณะรัฐมนตรี และการ
แนะนําคณะทูตานุทูต การเขาเย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรี การหารือขอราชการเต็มคณะ (Plenary) 
การแถลงขาวรวม การจัดงานเลี้ยงอาหารอยางเปนทางการเต็มรูปแบบ ณ ทําเนียบรัฐบาล การจัด
รถยนตรับรองคณะทางการ จักรยานยนตเกียรติยศ รถวิทยุตํารวจนําและปดทายขบวนรถยนต การ
ประดับธงชาติของประเทศผูมาเยือนคูกับธงชาติไทยและปายตอนรับ การจัดพิมพรูปเลมกําหนดการ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยตลอด 
24 ช่ัวโมง และการจัดกําหนดการอื่นๆ เชน การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ การลงนามความตกลง 
การมอบปริญญากิตติมศักด์ิ ฯลฯ โดยกําหนดจํานวนการเยือนระดับ Official Visit ไมเกิน 6 ครั้งตอป 
และการทาบทามการเยือนควรกระทําลวงหนาประมาณ 2 เดือน ในการน้ี รัฐบาลไทยจะแตงต้ังและ
จัดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยาง
เปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปน
ประธาน และมีผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ เพื่อเตรียมการตอนรับการเยือน  

1.5.2  การเยือนเพ่ือการเจรจาทํางาน (Working Visit) 
หมายถึง การเยือนของบุคคลสําคัญจากตางประเทศในระดับประมุขรัฐ หัวหนา

รัฐบาล และหัวหนาองคการระหวางประเทศที่มีตําแหนงเทียบเทา ที่มีจุดมุงหมายเพื่อเจรจาในปญหา 
หรือประเด็นใดเปนการเฉพาะ ในระยะเวลาอันสั้น โดยลดข้ันตอนพิธีการตางๆ ลงใหนอยที่สุด (อาทิ 
ไมมีพิธีการตอนรับที่ทาอากาศยานและทําเนียบรัฐบาล) จนเหลือเพียง การมอบหมายผูแทนไป
ตอนรับ-สง ณ ทาอากาศยาน การจัดที่พักโดยรัฐบาลไทยออกคาใชจายใหหัวหนาคณะพรอมคูสมรส
และผูติดตามไมเกิน 5 คน (1 คู +5) การจัดขาราชการระดับสูงประจําคณะ การเขาเย่ียมคารวะ
นายกรัฐมนตรี การหารือขอราชการเต็มคณะ การจัดงานเลี้ยงอาหาร ณ ทําเนียบรัฐบาล การจัด

                                                
2
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, คูมือการตอนรับบุคคลสําคัญจากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยใน

ฐานะแขกรัฐบาล (2551), หนา 8-9. 
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รถยนตรับรองคณะทางการ รถวิทยุตํารวจนําและปดทายขบวนรถยนต การประดับธงชาติของ
ประเทศผูมาเยือนคูกับธงชาติไทยและปายตอนรับ การจัดพิมพรูปเลมกําหนดการภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และ
อาจมีการขอพระราชทานบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ การเยือนลักษณะน้ีมีอยูทั่วไปในประเทศที่มี
การไปมาหาสูกันบอย หรือผูนําตางประเทศที่เคยเยือนไทยอยางเปนทางการ (Official Visit) แลว 
โดยกําหนดจํานวนการเยือนระดับ Working Visit ไมเกิน 10 ครั้งตอป และการทาบทามการเยือน
ควรกระทําลวงหนาประมาณ 1 เดือน ทั้งน้ี รัฐบาลจะแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับ
การเยือนโดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
กรรมการ เพื่อเตรียมการตอนรับการเยือน  

1.5.3  การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (As Guest of the Government) 
หมายถึง การเยือนของประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล และหัวหนาองคการระหวาง

ประเทศที่มีตําแหนงเทียบเทา ซึ่งไมไดเดินทางมาเยือนอยางเปนทางการ หรือ เพื่อเจรจาทํางาน 
รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนของพระราชวงศ รองประธานาธิบดี อดีตประมุขรัฐ อดีตผูนํารัฐบาล และ
บุคคลสําคัญอื่นๆ ที่มีจุดมุงหมายกึ่งทางการ ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิต หรือใหเกียรติ
แกผูมาเยือน จึงรับรองในฐานะแขกของรัฐบาลโดยการจัดการตอนรับใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเยือนในแตละกรณี และไมมีพิธีการตอนรับใดๆ โดยใชแนวทางการตอนรับคลาย
การเยือนเพื่อการเจรจาทํางาน (Working Visit) แตฝายไทยออกคาใชจายคาที่พัก และจัดรถยนต
รับรองใหเฉพาะหัวหนาคณะและคูสมรส (1 คู) ระยะเวลาไมเกิน 3 วัน 2 คืน และไมตองพิมพเลม
กําหนดการ โดยการทาบทามการเยือนควรกระทําลวงหนาประมาณ 1 เดือน และไมกําหนดจํานวนครั้ง 
ทั้งน้ี รัฐบาลจะแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับการเยือนโดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปนประธานและมีผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ เพื่อเตรียมการตอนรับการเยือน 

 
 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

การตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการใน
ฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) เปนสวนหน่ึงของงานพิธีการทูตซึ่งแทบไมมีทฤษฎีทางวิชาการ
ใดๆ กลาวถึง เน่ืองจากเปนงานที่เนนข้ันตอนพิธีการที่มีแบบแผนมาจากประเพณีปฏิบัติสากล และ
หลักประติบัติตางตอบแทน (Reciprocity) ระหวางรัฐแทบทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาวา 
การตอนรับแขกของรัฐบาลเปนการทํางานที่ตองใชหลักการและทักษะในการบริหารจัดการข้ันสูง 
รายงานฉบับน้ีจึงพยายามนําทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประยุกตใชเพื่อเปนกรอบในการวิเคราะห ไดแก 

 
2.1 ทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB 

ศาตราจารย Luther Gulick และศาสตราจารย Lyndal Urwick ไดรวมกันทําหนาที่
บรรณาธิการหนังสือช่ือ Papers on the Science of Administration: Notes of the Theory of 
Organization โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ช่ือวา POSDCoRB อันเปนคํายอขอภาระหนาที่
ที่สําคัญของนักบริหาร 7 ประการ3 ไดแก 

2.1.1.  Planning (การวางแผน) 
หมายถึง กระบวนการกําหนดเปาหมายในอนาคตและแนวทางที่นําไปสูการบรรลุ

เปาหมายเปนการวางเคาโครงการและแผนงานไวลวงหนา ซึ่งเปนการเตรียมการกอนที่จะลงมอืปฏิบติั
เพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนจะเปนการ 
ตกลงใจลวงหนาวา ใครทํา จะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพื่ออะไร และอยางไร (Who, What, Where, 
When, Why, How) การวางแผนจึงเปนภารกิจสําคัญอันดับแรกในการบริหารจัดการ จุดมุงหมาย
ของการวางแผน ไดแก การเพิ่มความเช่ือมั่นในความสําเร็จของภารกิจ การปองกัน หรือลดความเสี่ยง
อันเกิดจากความไมแนนอนของสภาพแวดลอมในการทํางาน และชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายตางๆ 
ที่วางไว การวางแผนที่ดีตองเปนประโยชนตอการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว และมีการกําหนดหนาที่
ของผูปฏิบัติและความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติอยางชัดเจน 

2.1.2.  Organizing (การจัดองคการ) 
หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนตางๆ และบุคคลในองคการ โดย

กําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใหชัดแจง เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของ
องคการบรรลวัุตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดโครงสรางขององคการใหเหมาะสมกับงาน  
                                                
3
 Gulick, L. H., “Notes on the Theory of Organization,” In Papers on the Science of Administration, 

Gulick, L. & Urwick, L. (Eds.), pp. 3–35, New York: Institute of Public Administration, 1936.; Luther 
Gulick, หลักการและแนวคิดของ POSDCoRB [Online], 2012, Available from: http://www.adisony. 
blogspot.com/2012/10/luther-gulick.html. 
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มีการจัดแบงองคการออกเปนหนวยงานยอยๆ ใหครอบคลุมภารกิจและหนาที่ขององคการ และ
กําหนดอํานาจหนาที่และความสัมพันธกับองคกรยอยอื่นๆ ไวดวย เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคการ มีกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบตางๆ เพื่อให
ทุกคนในองคการทราบวา ใครตองทําอะไร และใครหรือกิจกรรมใดตองสัมพันธกับฝายอื่นอยางไร 
เชน มีการแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน 
หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

2.1.3.  Staffing (การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน) 
 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการนับต้ังแตการวางแผนกําลังคน

และการจัดอัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงต้ังบุคคล การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง 
เงินเดือน การโยกยาย การพัฒนาบุคคลในองคการไปจนกระทั่งการใหบุคคลพนจากตําแหนง เพื่อใหได
บุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดแบงหนวยงานที่กําหนดไว (Put 
the right man on the right job) 

2.1.4.  Directing (การอํานวยการ) 
หมายถึง การจัดการของผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการสั่งการตามหนาที่ความ

รับผิดชอบโดยการช้ีแนะ สั่งการ และการติดตามผล เพื่อใหงานดําเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่
กําหนดไวโดยเปนการใชศิลปะในการบริหารงาน โดยการตัดสินใจ (Decision Making) ออกคําสั่ง 
และมอบหมายภารกิจงานใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติ หลังจากน้ัน ผูบริหารตองใชภาวะผูนํา 
(Leadership) ในการจูงใจ (Motivation) ใหผูปฏิบัติที่อยูภายใตการบังคับบัญชายอมรับและทํางาน
ตามคําสั่ง 

2.1.5.  Coordinating (การประสานงาน) 
หมายถึง ติดตอสื่อสารดวยวาจา เอกสาร หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ อยาง

ตอเน่ืองกัน เพื่อใหหนวยงานตางๆ รวมมือกันปฏิบัติหนาที่อยางราบรื่น เรียบรอย สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และนโยบายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมซ้ําซอน ขัดแยง หรือ กาวกายกัน 
เชน การทําหนาที่ประสานภารกิจตางๆ ที่ไดมีการแบงแยกออกไปเปนสวนงานยอยๆ เขาดวยกัน 
เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน 

2.1.6.  Reporting (การรายงาน) 
หมายถึง กระบวนการและเทคนิคของการแจงใหผูบังคับบัญชาตามช้ันไดทราบถึงผล 

และปญหาในการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร (Communication) ใน
องคการ การรายงานถือเปนมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานอีกดวย 

2.1.7 Budgeting (การงบประมาณ) 
หมายถึง ภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทางการเงินและการคลัง ไดแก การ

จัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใชจายเงิน และการตรวจสอบควบคุมดานการเงินขององคการ 
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แผนภาพท่ี 1  POSDCoRB Model 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  คูมือการปฏิบัติงานพิธีการทูต แกไขปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2550 
เปนเอกสารคูมือการทํางานดานพิ ธีการทูตที่ กรมพิ ธีการทูต กระทรวง 

การตางประเทศไดจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการทํางานดานพิธีการทูตทั้งในดานแบบแผนพิธี
การทูตตางๆ การรับรองการเยือนประเภทตางๆ การอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลสําคัญ
ตางประเทศที่เยือนประเทศไทย และดานเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางการทูตที่ใหแกคณะทูตานุทูต
ตางประเทศที่ประจําการในประเทศไทย 

2.2.2  คูมือการตอนรับบุคคลสําคัญจากตางประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยใน
ฐานะแขกของรัฐบาล พ.ศ. 2551  

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ และสํานักราชเลขาธิการ 
ไดรวมกันจัดทํารางคูมือตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรฐับาลข้ึน
ครั้งแรกใน 2543 และไดใหสวนราชการที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการตอนรับบุคคลสําคัญ
จากตางประเทศ ตอมา ในป 2547 ไดแตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการตอนรับบุคคลสําคัญ
จากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลข้ึน เพื่อใหคูมือการตอนรับฯ 
ทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป ลาสุดเมื่อป 2550 ไดมีการต้ังคณะทํางาน
ปรับปรุงหลักเกณฑการตอนรับบุคคลสําคัญจากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของรัฐบาล และแตงต้ังคณะทํางานกลุมยอยดานพิธีการ ดานรักษาความปลอดภัย และดาน
ประชาสัมพันธข้ึน เพื่อพิจารณาเน้ือหาในรายละเอียด นอกจากน้ี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหหนวยราชการที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณารางคูมือการตอนรับฯ 
ฉบับป พ.ศ. 2551 อีกครั้ง เพื่อใหมีเน้ือหาสมบูรณที่สุดเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
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2.2.3  Papers on the Science of Administration: Notes of the Theory of 
Organization 

เขียนโดยศาสตราจารย Luther Gulick และศาสตราจารย Lyndal Urwick เมื่อป 
ค.ศ. 1936 โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ช่ือวา POSDCoRB อันเปนคํายอของภาระหนาที่ที่
สําคัญ 7 ประการ ไดแก Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, 
Budgeting ซึ่งจะนํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหของรายงานฉบับน้ี 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) 
ของบุคคลสําคัญตางประเทศเปนการทํางานที่ตองอาศัยหลักการและทักษะในการบรหิารจดัการข้ันสงู 
หากนําหลักการทั้ง 7 ประการของทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB ไดแก Planning (การ
วางแผน) Organizing (การจัดองคการ) Staffing (การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน) Directing (การ
อํานวยการ) Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงาน) และ Budgeting 
(การงบประมาณ) มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ จะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

การวิเคราะหการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล  
(Official Visit) ของบคุคลสําคญัตางประเทศ โดยใช 

ทฤษฎีกระบวนการบรหิาร POSDCoRB 
 
 

ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 วา การตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะ
แขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศเปนงานพิธีการทูตที่มีความละเอียดออน 
(sensitive) สูง ตองมีการดําเนินการดวยความระวัดระวัง และยังตองแกไขปญหาเฉพาะหนาใหลุลวง
ไปดวยดีจนเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย ในบทน้ีจึงขอนําทฤษฎีการบริหารจัดการแบบ POSDCoRB มา
ใชในการวิเคราะหการบริหารจัดการการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศเพื่อช้ีใหเห็นปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังน้ี 

 
3.1  การวางแผน (Planning) 

หมายถึง กระบวนการกําหนดเปาหมายในอนาคตและแนวทางที่นําไปสูการบรรลุเปาหมาย
เปนการวางเคาโครงการและแผนงานไวลวงหนา เปนการเตรียมการกอนที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อใหการ
ดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนเปนการตกลงใจลวงหนาวา 
ใครทํา จะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพื่ออะไร และอยางไร (Who, What, Where, When, Why, How) 
การวางแผนจึงเปนภารกิจสําคัญอันดับแรกในการบริหารจัดการ4 จุดมุงหมายของการวางแผน ไดแก 
การเพิ่มความเช่ือมั่นในความสําเร็จของภารกิจ การปองกัน หรือลดความเสี่ยงอันเกิดจากความไม
แนนอนของสภาพแวดลอมในการทํางาน และชวยใหองคการบรรลุเปาหมายตางๆ ที่วางไว การ
วางแผนที่ดีตองเปนประโยชนตอการบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว และมีการกําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติ
และความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติอยางชัดเจน ในการเตรียมการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยาง
เปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ ก็เชนเดียวกัน 
กอนที่จะมีการเยือนทุกครั้ง หนวยงานที่เกี่ยวของของฝายไทย และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศ
ที่จะมีบุคคลสําคัญเดินทางมาเยือนจะรวมกันวางแผนการตอนรับการเยือนเพื่อใหการเยือนของบุคคล
สําคัญจากตางประเทศแตละครั้งดําเนินไปดวยความราบรื่น เรียบรอย และสมเกียรติมากที่สุด 

ข้ันตอนแรกของการวางแผนตอนรับการเยือน คือ การพิจารณาตอบรับคําขอเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ และการ

                                                
4
 Gulick, L. H., “Notes on the Theory of Organization,” In Papers on the Science of Administration, 

Gulick, L. & Urwick, L. (Eds.), pp. 3–35, New York: Institute of Public Administration, 1936.; Luther 
Gulick, หลักการและแนวคิดของ POSDCoRB [Online], 2012,  Available from:  http:// www. adisony. 
blogspot. Com /2012/ 10/luther-gulick.html. 
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พิจารณาทาบทามเชิญบุคคลสําคัญตางประเทศใหมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาล ซึ่งเปนความรับผิดชอบของกรมภูมิภาค ทั้ง 4 กรม ไดแก กรมเอเชียตะวันออก กรม
อเมริกาและแปซิฟกใต กรมยุโรป และกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หรือกรมองคการ
ระหวางประเทศในกรณีของเลขาธิการสหประชาชาติ ในการเสนอใหรัฐบาลพิจารณารับเปนแขกโดย
คํานึงถึงและพิจารณาเปรียบเทียบตามลําดับความจําเปนและลําดับความสําคัญของประเทศ ดังน้ี5 

1) พันธกรณีหรือการประติบัติตางตอบแทน (Reciprocity) ไดแก การตอบแทนการเยือน
ของผูนํารัฐบาลไทย กอนหนาน้ี หรือ ผูนํารัฐบาลไทยไดเชิญไวดวยวาจา หรือ มีหนังสือเชิญไปกอนแลว 

2) ผลประโยชนที่ฝายไทยคาดวา นาจะไดรับจากการเยือน ไดแก ผลประโยชนทาง
การเมืองผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือผลประโยชนอื่นๆ  

3) ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย ไดแก  ความสัมพันธใกล ชิดระหวาง 
พระราชวงศ และผูนําประเทศ หรือการแลกเปลี่ยการเยือนระหวางผูนําประเทศ 

4) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ไดแก ปริมาณและมูลคาการคา และดุลยการคาระหวาง
สองประเทศ โอกาสของไทยในการขยายตลาดสินคาในประเทศผูมาเยือน ปริมาณการลงทุน ศักยภาพ
และแนวโนมการลงทุนของไทยในประเทศน้ัน และแนวโนมการลงทุนของประเทศน้ันในไทย จํานวน
นักทองเที่ยวของประเทศน้ันในไทย และการขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกัน 

5) ความสัมพันธทางการเมือง ไดแก ประเทศเพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศ 
มหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

6) ความสัมพันธดานอื่นๆ ไดแก สังคมวัฒนธรรม การศึกษา วิชาการ แรงงาน พลังงาน ฯลฯ 
7) ศักยภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทและความสําคัญของประเทศน้ันในประชาคมโลก 

โดยพิจารณาทั้งในภาพรวม และในกรอบพหุภาคี ที่ข้ึนกับสถานการณความสัมพันธระหวางประเทศ
ในขณะน้ัน 

8) องคการระหวางประเทศ และประเทศในกลุมความรวมมือที่ไทยเปนสมาชิก โดย
พิจารณาตามลําดับความสําคัญและบทบาทของกลุมความรวมมือน้ัน 

9) ประเทศที่ไทยประสงคจะกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนย่ิงข้ึนเพื่อขยายวงพันธมิตร
ในเวทีระหวางประเทศ 

นอกจากน้ัน ยังตองคํานึงถึงความพรอมและความสะดวกของฝายไทยในการตอนรับ ไดแก 
จํานวนครั้งของการเยือนในแตละประเภทตอป เงื่อนไขดานเวลาในการทาบทามและการเตรียมการ
ตอนรับ ความถ่ีในการมาเยือนของแตละประเทศ สถานการณภายในของประเทศไทย ณ ขณะน้ัน 
รวมถึงวันหยุดราชการและวันสําคัญประจําชาติของไทย และในกรณีที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจดัการ
ประชุมระหวางประเทศ อาจมีการเยือนของบุคคลสําคัญจากหลายประเทศในเวลาเดียวกันในชวง
กอนหรือหลังการประชุม เปนตน 

เมื่อพิจารณาถ่ีถวนแลว หนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวงการตางประเทศก็จะมีหนังสือไป
ยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียนเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณารับบุคคลสําคัญของ

                                                
5
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, คูมือการตอนรับบุคคลสําคัญจากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยใน

ฐานะแขกรัฐบาล (2551), หนา 4-5. 
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ประเทศนั้น เป็นแขกของรัฐบาลในช่วงเวลาที่สะดวกส าหรับทั้งสองฝ่าย เมื่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติ
ตามที่เสนอแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมการด้านต่างๆ เช่น การจัดการประชุมคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการต้อนรับบุคคลส าคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมี
ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาตอบรับค าขอมาเยือนประเทศไทยของบุคคลส าคัญของประเทศ
ใดในฐานะแขกของรัฐบาล หรือการพิจารณาทาบทามเชิญบุคคลส าคัญของประเทศใดให้เยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) หรือ มาเยือนในฐานะแขกของ
รัฐบาลในรูปแบบอื่น ได้แก่ Working Visit และ As Guest of the Government ที่มีการก าหนด
หลักการไว้อย่างเป็นระบบในคู่มือนั้น เป็นเพียงสิ่งที่เกิดข้ึนในอุดมคติเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ กรม
ภูมิภาคแต่ละกรม ต่างก็เสนอให้รัฐบาลต้อนรับบุคคลส าคัญของประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน
เป็นแขกของรัฐบาลโดยไม่มีการประสานงานกันในระดับกรม ส่งผลให้รัฐบาลตอบรับค าขอมาเยือน
ประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลส าคัญต่างประเทศหรือเชิญให้มาเยือนประเทศไทย
หลายราย ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน หรือทับซ้อนกัน บ่อยครั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดังปรากฏตาม
ข้อมูลต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 1  การเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศที่มีเวลาใกล้เคียงหรือทับซ้อนกันในปี พ.ศ. 2547 
 
ล ำดับที่ วันที ่ บุคคลส ำคัญต่ำงประเทศ ระดับกำรเยือน 

1 26-28 ก.พ. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์และภริยา  Official Visit 
2 9-11 มี.ค. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูเครนและภริยา  Official Visit 
3 14-18 มี.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจคิวบา  แขกกระทรวงฯ 
4 17-20 มี.ค. ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและภริยา  Official Visit 

ที่มา: กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
 

จากตารางที่ 1 ผู้ศึกษาจ าได้ดีว่า ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูเครนและ
ภริยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่รุ่นน้องอีกคนหนึ่งตั้งแต่การเตรียมการเยือนจนสิ้นสุดการเยือน จากนั้น ก็ต้อง
รีบไปเตรียมการเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจคิวบาและติดตามอ านวยความสะดวกแก่คณะโดยล าพังจนกระทัง่
การเยือนเสร็จสิ้น แล้วจึงรีบไปติดตามอ านวยความสะดวกแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและ
ภริยา ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ทันที แม้ว่า 
การเยือนของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและภริยา ได้เริ่มต้นไปแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถกลับ
บ้านพักได้เลยเป็นเวลาถึง 7 วันติดต่อกัน (14-20 มีนาคม 2547) อันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่า การตัดสินใจให้ต้อนรับการเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและแขกของกระทรวง
การต่างประเทศในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงหรือทับซ้อนกัน ได้ส่งผลกระทบมากเพียงใดต่อชีวิตการท างาน
ของเจ้าหน้าที่กองรับรอง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ “กอง” ที่มีจ านวนบุคลากรในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อ
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เทียบกับปริมาณภารกิจการตอนรับแขกของรัฐบาลทุกประเภทและแขกของกระทรวงการตางประเทศ
ในหนวยงานเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 2  การเยือนของบุคคลสําคัญตางประเทศที่มีเวลาใกลเคียงกันในป พ.ศ. 2554 
 
ลําดับที่ วันที ่ บุคคลสําคัญตางประเทศ ระดับการเยือน 

1 13-14 พ.ย. สมเด็จพระราชาธิบดีแหงราชอาณาจักรภูฏาน และพระราชินี  As Guest 
2 16 – 17 พ.ย. นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ และภริยา  Working Visit 

ที่มา: กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
 
ตารางท่ี 3  การเยือนของบุคคลสําคัญตางประเทศที่มีเวลาใกลเคียงหรือทับซอนกันในป พ.ศ. 2555 
 
ลําดับที่ วันที ่ บุคคลสําคัญตางประเทศ ระดับการเยือน 

1 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา  Working Visit 

2 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  Official Visit 

3 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. นางออง ซาน ซู จี ผูนําฝายคานเมียนมา (ในขณะน้ัน)  As Guest 

4 20-24 มิ.ย. รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   Official Visit 

5 24-27 มิ.ย. ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐกินี  Official Visit 

6 25-27 มิ.ย. เจาชายนารุฮิโตะมกุฏราชกุมารแหงญ่ีปุน   Official Visit 

7 29 มิ.ย.-2 ก.ค. สมเด็จพระราชาธิบดีบรูไน ดารุสสลาม  Official Visit 

8 4-5 พ.ย. ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป  Official Visit 

9 6-7 พ.ย. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร  แขกกระทรวงฯ 

10 6-7 พ.ย. นายกรัฐมนตรีแหงเอสโตเนีย  Private Visit 

11 6-8 พ.ย. รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา  Working Visit 

12 9-11 พ.ย. ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเกาหลี  Official Visit 

13 15-17 พ.ย. ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐยูกันดา  Official Visit 

14 18-19 พ.ย. ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา  Official Visit 

15 20-21 พ.ย. นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  Official Visit 

ที่มา: กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
 
จากการสัมภาษณบุคคลที่ไดเกี่ยวของโดยตรงกับการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยาง

เปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ ทั้งในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมพิธีการทูต ตางใหทัศนะที่สอดคลองกัน ดังน้ี 

1)  นายจักรี  ศรชีวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูตมีความเห็นวา การที่รัฐบาลตอบรับคําขอมา
เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศ หรือเชิญบุคคลสําคัญ
ตางประเทศใหมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลหลายราย ในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน หรือ
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ทับซอนกันบอยครั้ง หรือแมกระทั้ง การเชิญบุคคลสําคัญตางประเทศในระดับรัฐมนตรีใหมาเยือน
ประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการตางประเทศ ในชวงเวลาที่ทับซอนกับการเยือนของแขก
ของรัฐบาล เปนเรื่องในระดับนโยบายซึ่งควรมีการวางแผนลวงหนาและประสานงานกันใหดีกวาน้ี 
โดยกรมภูมิภาคแตละกรมควรประสานงานกันอยางใกลชิดเกี่ยวกับการตอบรับคําขอมาเยือนและการ
เชิญใหบุคคลสําคัญตางประเทศมาเยือนประเทศไทย ทั้งในระดับแขกของรัฐบาล และแขกของ
กระทรวงการตางประเทศ รวมทั้งตองประสานงานอยางใกลชิดกับกรมพิธีการทูตในฐานะหนวยงานผู
ปฏิบัติซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการตอนรับแขกทุกระดับและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ผูรับผิดชอบดูแลวาระงานของนายกรัฐมนตรีดวย เน่ืองจากการเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ
รัฐบาลจะตองมีกําหนดการเยือนของบุคคลสําคัญตางประเทศที่เกี่ ยวของกับวาระงานของ
นายกรัฐมนตรี6 

2)  นายรุจ  ธรรมมงคล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต มีความเห็นวา โดยที่คูมือการตอนรับ
บุคคลสําคัญจากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกรัฐบาลซึ่งจัดทําโดยสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กําหนดไวเพียงวา ฝายไทยจะรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการใน
ฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) และการเยือนประเทศไทยเพื่อเจรจาทํางาน (Working Visit)  
ปละกี่ครั้ง และควรใชเวลาทาบทามนานเทาใด แตมิไดระบุวา การเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของ
รัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศแตละครั้งจะตองมีชวงเวลาหางกันเทาใด จึงสงผลใหมีการเยือน
ประเทศไทยของบุคคลสําคัญตางประเทศในแขกของรัฐบาลหลายรายในเวลาที่ทับซอนกัน หรือ
ใกลเคียงกันเกินไป แมวา กรมพิธีการทูตในฐานะหนวยงานซึ่งมีหนาที่ตอนรับการเยือนไมประสงคจะ
ใหเกิดข้ึน จึงสมควรที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองประสานงานระหวางกันใหใกลชิดมากข้ึน เพื่อจัด
ระยะหางระหวางการเยือนแตละครั้งใหเหมาะสมและสอดคลองกับการบริหารจัดการดานบุคลากร7  

3)  นางชนิดา  เกษมศุข ผูเช่ียวชาญดานแบบแผนพิธีการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานัก
แบบพิธีและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับราชการในกองพิธีการ ซึ่งตอมา ไดรับการ
ยกระดับเปนสํานักแบบพิธีและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ตอนรับแขกของรัฐบาลมานานประมาณ 20 ป มีความเห็นวา กรมตางๆ ในกระทรวงการตางประเทศ
มักเสนอใหนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหรับผูนําตางประเทศเปนแขกของรัฐบาลอยางเปนทางการ (Official 
Visit) ผานสํานักการตางประเทศ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในเวลาคอนขางกระช้ันชิดมาก และ
บางครั้งเกิดข้ึนในชวงเวลาที่ใกลเคียง หรือทับซอนกัน โดยอางผลประโยชนแหงชาติเปนหลัก แตไม
คํานึงถึงกฎเกณฑที่รัฐบาลกําหนดไววา จะรับการเยือนระดับ Official Visit ไมเกิน 6 ครั้งตอป และ
ตองใชเวลาทาบทามการเยือนลวงหนา 2 เดือน อีกทั้ง ยังไมมีการหารือกับสํานักแบบพิธีและรับรองไว
กอนแตเน่ินๆ สงผลใหเกิดความฉุกละหุกในการเตรียมการเยือนภายใตขอจํากัดทางเวลาที่กระช้ันชิด 
และกระทบตอวาระงานของนายกรัฐมนตรีที่ไดจัดวางไวกอนหนาแลว นอกจากน้ัน หากยังไมสามารถ
ยืนยันเวลาที่แนนอนสําหรับกําหนดการที่มีความสําคัญในลําดับแรก เชน การเขาเฝาฯ พระบรมวงศ 

                                                
6
 สัมภาษณ  จักรี  ศรีชวนะ,  อธิบดีกรมพิธีการทูต,  14 กรกฎาคม 2559. 

7
 สัมภาษณ  รุจ  ธรรมมงคล,  รองอธิบดีกรมพิธีการทูต,  14 กรกฎาคม 2559. 
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ไดวา จะเกิดข้ึนเมื่อใด ก็จะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเวลาสําหรับกําหนดการอื่นๆ ดวย เชน 
การจัดพิธีตอนรับอยางเปนทางการที่ทําเนียบรัฐบาล เปนตน8 

4)  นายเสก  นพไธสง อดีตเจาหนาที่การทูต 6 กองรับรอง กรมพิธีการทูต ในชวงป 2545-
2547 และปจจุบัน ดํารงตําแหนง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เห็นวา 
กระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลในการติดตอและดําเนินความสัมพันธทาง 
การทูตกับตางประเทศ และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองขอเสนอการรับบุคคลสําคัญตางประเทศเปนแขกของรัฐบาลทุกประเภท ตางก็ไมเคยมีการ
วางแผนลวงหนาวา จะใหการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศทานใด (Who) และเมื่อใด (When) ใน
ระยะยาวซึ่งขัดแยงกับหลักการที่ระบุไวในคูมือวา รัฐบาลจะตอนรับการเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล
แตละประเภทปละกี่ครั้ง และตองใชเวลาทาบทามลวงหนานานเทาใด การที่บุคคลสําคัญตางประเทศ
หลายทานตางเดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ใกลเคียงกัน
บอยครัง้ สงผลกระทบโดยตรงตอการเตรียมการ ทําใหตองเตรียมการตอนรับอยางรีบรอน ภายใต
ขอจํากัดของเวลาและจํานวนบุคลากรในกองรับรองที่ไมเพียงพอ อันนําไปสูการลดประสิทธิภาพของ
การทํางาน และมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดความผิดพลาดข้ึนระหวางการเยือนไดซึ่งจะสงผลในทางลบ
ตอความสัมพันธระหวางประเทศ9  

5)  นายรังสรรค  ศรีมังกร อดีตนักการทูตชํานาญการ (เลขานุการเอก) และนักการทูต
ชํานาญการ (ที่ปรึกษา) กองรับรอง กรมพิธีการทูต ในชวงป 2552-2559 และปจจุบัน ดํารงตําแหนง
รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครดูไบ มีความเห็นวา กระทรวงการตางประเทศมักเสนอให
รัฐบาลตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศเปนแขกของรัฐบาลโดยไมมีการหารือกันลวงหนาระหวางกรม
ภูมิภาคตางๆ กันเองหรือหารือลวงหนากับกองรับรอง กรมพิธีการทูต ซึ่งถือเปนหนวยงานหลักในการ
ตอนรับทั้งแขกของรัฐบาล และแขกของกระทรวงการตางประเทศ สงผลใหภารกิจตอนรับการเยือน
ของแขกของรัฐบาลและแขกของกระทรวงฯ หลายคณะ ตองมา “ชนกันกลางอากาศ” ณ กองรับรอง 
และทําใหกองรับรองในฐานะหนวยงานผูปฏิบัติไมอาจวางแผนลวงหนาในการบริหารจัดการภารกจิให
สมดุลยกับจํานวนบุคลากรที่มีจํากัดไดอยางเหมาะสม อันสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน เน่ืองจากกองรับรองมีกําลังบุคลากรในจํานวนจํากัดมาก10   

จากขอมูลจากคําสัมภาษณบุคคลขางตน แสดงใหเห็นวา สิ่งที่มีความสําคัญในลําดับแรกๆ 
ของการปฏิบัติภารกิจตอนรับการเยือนคือ “ระยะเวลา” ที่จะใชในการเตรียมการเยือน และ “จํานวน
บุคลากร” ที่ใชในการเตรียมการและติดตามอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลสําคัญตางประเทศที่ฝาย
ไทยรับเปนแขกของรัฐบาล และแขกของกระทรวงการตางประเทศ 

โดยที่ในช้ันน้ี กําลังวิเคราะหการวางแผน (Planning) ซึ่งเปนองคประกอบแรกของทฤษฎี 
POSDCoRB จึงขออธิบายวา ทําไม “เวลา” จึงเปนปจจัยสําคัญที่สุดปจจัยหน่ึงในข้ันตอนการวางแผน

                                                
8
 สัมภาษณ  ชนิดา  เกษมศุข,  ผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักแบบพิธีและรับรอง 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  15 มิถุนายน 2559. 
9
 สัมภาษณ  เสก  นพไธสง, อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย,  7 มิถุนายน 2559. 

10
 สัมภาษณ  รังสรรค  ศรีมังกร,  รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครดูไบ,  23 พฤษภาคม 2559. 
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ตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศ 
โดยขอช้ีแจงแนวทางการทํางานของผูบริหารกรมพิธีการทูต และเจาหนาที่ในกองรับรองกลุมที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official 
Visit) ของแตละคณะวา จะตองดําเนินการอยางไร ดังน้ี11 

1)  เมื่อไดรับแจงจากชองทางตางๆ อาทิ อธิบดีกรมภูมิภาคแตละทาน วา จะมีการเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญทานใด จาก
ประเทศใด และจะเกิดข้ึนในชวงเวลาใด อธิบดีกรมพิธีการทูต จะสั่งการใหผูอํานวยการกองรับรองรีบ
ประสานงานกับผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศน้ัน 
เพื่อขอทราบรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนในการเตรียมการตอนรับการเยือน และสั่งการใหรองอธิบดีที่
กํากับดูแลกองรับรองชวยกํากับดูแลการตอนรับการเยือนดังกลาวดวย 

2)  เมื่อไดรับภารกิจ ผูอํานวยการกองรับรองจะมอบหมายใหหัวหนาฝายและเจาหนาที่ใน
ฝายตอนรับการเยือน รีบประสานงานกับเจาหนาที่โตะ (Desk Officer) ของกรมภูมิภาคน้ันๆ และ
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่จะมีบุคคลสําคัญมาเยือน เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการเยือน เชน 
รายช่ือ จํานวน และตําแหนงของบุคคลในคณะทางการ วัน/เวลา/เที่ยวบินที่เดินทางถึง และเดินทาง
ออกจากประเทศไทย (เที่ยวบินพิเศษ หรือเที่ยวบินพาณิชย) ขอมูลทางการแพทย และขอจํากัดทาง
อาหารของบุคคลสําคัญ รางกําหนดการเยือนในข้ันตน สถานที่ที่บุคคลสําคัญประสงคจะเดินทางไป
เย่ียมชมและรายช่ือ/หมายเลขโทรศัพทของผูประสานงานของสถานที่ดังกลาว เปนตน  

3)  นัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่จะมีบุคคลสําคัญมาเยือน เพื่อจัดใหมี
การประชุมระหวางอธิบดีกรมพิธีการทูตกับคณะลวงหนาของประเทศดังกลาวซึ่งมักมีอธิบดีกรมพิธี
การทูตของประเทศน้ันเปนหัวหนาคณะ เพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนพิธีการตางๆ ที่ฝายไทยจัดให 
เชน การตอนรับ-สงที่ทาอากาศยาน พิธีการตอนรับที่ทําเนียบรัฐบาล การหารือกับนายกรัฐมนตรี 
งานเลี้ยงอาหารที่นายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพ และการเขาเฝาฯ (หากมี) รวมทั้งการอํานวยความ
สะดวก และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ฝายไทยจะจัดใหบุคคลสําคัญและคณะ ที่จะมาเยือนใน
ฐานะแขกของรัฐบาล และนําคณะลวงหนาไปสํารวจสถานที่ตางๆ ที่บุคคลสําคัญและคูสมรส มี
กําหนดการจะไปอาทิ ทาอากาศยาน ทําเนียบรัฐบาล ฯลฯ จากน้ัน จึงขอทราบความเห็นของคณะ
ลวงหนา เพื่อใหทั้งสองฝายมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกําหนดการและข้ันตอนพิธีการตางๆ ในทุก
รายละเอียด 

4)  เมื่อไดขอมูลที่จําเปนมาแลว ก็จะจัดทํารางกําหนดการฉบับยอ เอกสารการมอบหมายงาน
ใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ และเอกสารสําหรับอธิบดีกรมพิธีการทูตช้ีแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการใน
ฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และมี
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ เพื่อใหประธานพิจารณาและมอบหมายใหหนวยงานตางๆ 
รับภารกิจไปปฏิบัติตอไป  

                                                
11

 กรมพิธีการทูต, คูมือการปฏิบัติงานกรมพิธีการทูต, แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2550), หนา 373-374. 
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5)  ในขณะเดียวกัน นอกจากการสั่งการใน“แนวต้ัง” โดยประธานคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยแลว เจาหนาที่กองรับรองกลุมน้ียัง
ตองประสานใน “แนวนอน” กับหนวยงานตางๆ ของฝายไทยที่เกี่ยวของดวย เพื่อใหการเยือนดําเนิน
ไปดวยความราบรื่น เรียบรอย และสมเกียรติ อาท ิ

-  ประสานเรื่องผูแทนของรัฐบาลที่จะไปใหการตอนรับ-สง ณ ทาอากาศยาน การจัด
พวงมาลัยขอมือไปมอบใหแกบุคคลสําคัญตางประเทศ การจดัรัฐมนตรีเกียรติยศ และนายทหารเกียติยศ
ประจําคณะ พิธีการตอนรับอยางเปนทางการ ณ ทําเนียบรัฐบาล การหารือกับนายกรัฐมนตรี และ
การเลี้ยงอาหารที่นายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพ กับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

-  ประสานเรื่องพิธีการตอนรับ-สงที่ทาอากาศยานกับกองทัพอากาศ (ในกรณี เดินทาง
โดยเที่ยวบินพิเศษที่ข้ึน-ลง ณ ทาอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6) หรือ บริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) (ในกรณี เดินทางโดยเที่ยวบินพาณิชยที่ข้ึน-ลง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม)ิ  

-  ประสานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมศุลกากร เพื่ออํานวยความสะดวก
ดานพธีิการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการศุลกากร ณ ทาอากาศยาน 

-  ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีหนาที่ใหบริการภาคพื้นดิน
ใหแกเครื่องบินของบุคคลสําคัญ (Ground Handling) หรือสายการบินพาณิชยที่บุคคลสําคัญใช
บริการ ตลอดจนกองทัพอากาศ เกี่ยวกับการขนยายสัมภาระของคณะ 

-  ประสานงานกับกรมการปกครองเพื่อขอใบอนุญาตพกพาอาวุธใหแกเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญที่มาเยือน (ในกรณี เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษที่ลงจอด ณ ทาอากาศยาน
ทหาร 2 กองบิน 6) หรือ จังหวัดสมุทรปราการ (ในกรณี เดินทางโดยเที่ยวบินพาณิชยที่ลงจอด ณ  
ทาอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

-  ประสานงานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับการจัดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยการจัดขบวนรถยนตของบุคคลสําคัญและคณะ และกําหนดเสนทางการจราจรที่จะใชตลอด
การเยือน 

-  ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพื่อขออนุญาตใชคลื่นความถ่ีสําหรับอุปกรณสื่อสารของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญที่จะมาเยือน 

-  ประสานงานกับโรงแรมช้ันนําที่ไดรับเลือกใหเปนที่พักเพื่อสํารองหองพักสําหรับ
บุคคลสําคัญและคณะที่รัฐบาลไทยรับเปนแขก ตลอดจนเจาหนาที่ฝายไทยที่ติดตามอํานวยความ
สะดวกและอารักขา โดยรัฐบาลจะรับผิดชอบคาหองพัก และคาอาหารใหแกบุคคลสําคัญและคณะ ที่
รับเปนแขก 

-  ประสานงานกับโรงพิมพ สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพเลมกําหนดการฉบับเต็ม
พรอมรายละเอียดและแผนผังตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจกจายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและฝายประเทศผูมาเยือน  

-  ประสานงานกับสํานักราชเลขาธิการเกี่ยวกับการเขาเฝาฯ พระบรมวงศ (หากมี) 
-  ประสานงานกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสถาน

เอกอัครราชทูตของประเทศที่จะมีบุคคลสําคัญมาเยือนเพื่อจัดขบวนรถยนต โดยรัฐบาลจะจัดรถยนต
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รับรองจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใหแกบุคคลสําคัญตางประเทศที่มาเยือนและคูสมรส รวมทัง้
คณะทางการ ที่รับเปนแขกของรัฐบาลตลอดการเยือน สวนผูติดตามอื่นๆ ที่เหลือเปนหนาที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่จะจัดหารถยนตใหโดยอาจเปนรถของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือรถยนตเชา 

-  ประสานงานกับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการประดับธงชาติ และปายตอนรับ 
-  ประสานกับกองทัพบกเพื่อจัดรถพยาบาล พรอมแพทยและพยาบาลประจําคณะ 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา ในชวงการวางแผนเตรียมการเยือน (Planning) เจาหนาที่
ในกองรับรองกลุมที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการเยือนของแขกรัฐบาลแตละคณะ มีภารกิจที่
จะตองปฏิบัติภายใตขอจํากัดดานเวลามากเพียงใด ทั้งที่การเยือนยังมิไดเริ่มข้ึน และเมื่อถึงเวลาที่มี
การเยือนอธิบดีกรมพิธีการทูตในฐานะ Thai Chief of Protocol หรือรองอธิบดีกรมพิธีการทูต ใน
กรณีที่อธิบดีกรมพิธีการทูตติดราชการอื่น ผูอํานวยการกองรับรอง และเจาหนาอีกจํานวนหน่ึงจะเขา
ไปสมทบเพื่อประจําบุคคลสําคัญ และคณะทางการ ในฐานะเจาหนาที่ประสานงาน (Liaison 
Officers) ตลอดการเยือนจนเสร็จสิ้น เพื่อทําหนาที่ประสานงานและอํานวยความสะดวก ตลอดจน
กํากับดูแลใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปตามแผนที่ไดวางไว และแกไขปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดข้ึน 
เพื่อใหการเยือนทุกครั้งประสบความสําเร็จโดยราบรื่น เรียบรอย และสมเกียรติใหมากที่สุด ดังน้ัน 
หากมีการเยือนของแขกรัฐบาลเกิดข้ึนอีกในชวงเวลาที่ทับซอนหรือใกลเคียงกัน ก็จะกอใหเกิดปญหา
ในการจัดสรรบุคลากรมารองรับภารกิจใหเพียงพอ ทั้งน้ี ยังไมนับรวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่กองรับรองตอง
ปฏิบัติในเวลาเดียวกันดวย ไดแก การเยือนของพระราชอาคันตุกะ การเยือนของแขกกระทรวงการ
ตางประเทศ การอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางเยือนหรือแวะผานประเทศไทย
เปนการสวนตัว การไปอํานวยความสะดวกที่ทาอากาศยานใหรัฐมนตรีวาการและปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศที่เดินทางไปราชการในตางประเทศ การอํานวยความสะดวกในการประชุมระหวาง
ประเทศที่มีรัฐบาลไทย หรือกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ การจัดเลี้ยงที่มีรัฐมนตรีวาการ/
ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และปลัดกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทน เปน
เจาภาพ การจัดเจาหนาที่ไปบรรยายและฝกอบรมดานพิธีการทูตใหกับหนวยงานตางๆ เปนตน ซึ่งมี
ความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานพิธีการทูตไมย่ิงหยอนไปกวากัน12 

นอกจากประเด็นขางตนแลว ปญหาที่มักเกิดข้ึนในข้ันตอนการวางแผนตอนรับการเยือน
ของบุคคลสําคัญตางประเทศอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ยังมาจาก
ตัดสินใจทางการเมืองของเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลไทยอีกดวย เชน ในการเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแหงรัฐ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซึ่งไดมีข้ึนระหวางวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 น้ัน แมวา ที่ประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการใน
ฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานไดมีมติให
จัดพิธีการตอนรับอยางเต็มรูปแบบ ณ ทําเนียบรัฐบาลไปแลว แตในชวงสัปดาหสุดทายกอนการเยือน 
อธิบดีกรมพิธีการทูตไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวา ผูบังคับบัญชาระดับสูงไดสั่งการ
ใหปรับเปลี่ยน (Modify) พิธีการตอนรับ ณ ทําเนียบรัฐบาล ใหม โดยใหทหารกองเกียรติยศยืนตาม

                                                
12

 กรมพิธีการทูต, คูมือการปฏิบัติงานกรมพิธีการทูต, แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2550), หนา 361-382. 
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เสนทางจากประตูใหญถึงทางเขาตึกไทยคูฟา และเมื่อที่ปรึกษาแหงรัฐสาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมา 
เดินทางมาถึง ทหารกองเกียรติยศจะทําความเคารพเทาน้ัน โดยไมมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ
ตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาในพิธีการตอนรับครั้งอื่น สงผลใหสํานักแบบพิธีและรับรองตองรีบประสาน
กับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อปรับรูปแบบการจัดทหารกองเกียรติยศใหเปนไปตามบัญชา13 

 
3.2 การจัดองคการ (Organizing) 

หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนตางๆ และบุคคลในองคการ โดยกําหนด
ภารกิจ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใหชัดแจง เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดโครงสรางขององคการใหเหมาะสมกับงาน มกีาร
จัดแบงองคการออกเปนหนวยงานยอยๆ ใหครอบคลุมภารกิจและหนาที่ขององคการ และกําหนด
อํานาจหนาที่และความสัมพันธกับองคกรยอยอื่นๆ ไวดวย เพื่อความสะดวกในการบริหารงานใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ มีกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบตางๆ เพื่อใหทุกคนใน
องคการทราบวา ใครตองทําอะไร และใครหรือกิจกรรมใดตองสัมพันธกับฝายอื่นอยางไร เชน มีการ
แบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัด
ตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

3.2.1  การจัดองคการในระดับชาติ 
เพื่อใหการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปน

ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย รัฐบาลจึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แตงต้ัง
องคการระดับชาติ เรียกวา คณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทีไ่ดรบั
มอบหมายเปนประธานและมีผูแทนหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เปนกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการน้ีเปนองคการระดับชาติ
ที่มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการตอนรับทั้งมวล รวมทั้งการมอบหมายงานในการตอนรับใหสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ และใหมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามความจําเปน14 โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 
  

                                                
13

 ขอมูลจาก ระบบส่ือสาร Line Group ของกรมพิธีการทูต เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
14

 สํานักนายกรัฐมนตรี, "แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)," คําส่ัง 39/2558 (6 กุมภาพันธ 2558).; สํานัก
นายกรัฐมนตรี, "ปรับปรุงองคประกอบใน คณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)," คําส่ัง 260/2558 (22 กันยายน 2558). 
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1)  รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
(ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการบริหารราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ) 

2)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รองประธานกรรมการ 
3)  เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี รองประธานกรรมการ 
4)  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
5)  ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
6)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
7)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 
8)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กรรมการ 
9)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
10)  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง กรรมการ 
11)  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร กรรมการ 
  (ซึ่งดูแลงานดานตางประเทศ) 
12)  อธิบดีกรมภูมิภาค กระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
  (กรมภูมิภาคที่เกี่ยวของกับการเยือนครั้งน้ัน) 
13)  อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
14)  อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
15)  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ กรรมการ 
16)  ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ กรรมการ 
17)  ผูแทนสํานักงบประมาณ กรรมการ 
18)  ผูแทนกองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการ 
19)  ผูแทนกองทัพบก กรรมการ 
20)  ผูแทนกองทัพเรือ กรรมการ 
21)  ผูแทนกองทัพอากาศ กรรมการ 
22)  ผูแทนศูนยรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
 กองบัญชาการกองทัพไทย 
23)  ผูแทนสํานักราชเลขาธิการ กรรมการ 
24)  ผูแทนสํานักพระราชวัง กรรมการ 
25)  ผูแทนกรมเจาทา กรรมการ 
26)  ผูแทนกรมการบินพลเรือน กรรมการ 
27)  ผูแทนจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
28)  ผูแทนบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ 
29)  ผูแทนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ 
30)  ผูแทนบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด กรรมการ 
31)  ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรรมการ 
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32)  ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรรมการ  
33)  ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
34)  ผูอํานวยการสํานักแบบพิธีและรับรอง กรรมการและ 
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ผูชวยเลขานุการ 
35)  ผูอํานวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต กรรมการและ 
 กระทรวงการตางประเทศ ผูชวยเลขานุการ 
หากพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคล

สําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ขางตน 
จะสังเกตไดวา รัฐบาลไทยไดจัดองคการ (Organizing) เพื่อบริหารจัดการการตอนรับการเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศไวอยางละเอียด
รอบคอบและเปนระบบ โดยมีการแบงงาน (Division of Work) และมอบหมายงาน (Assignment) 
ที่เกี่ยวกับการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลสําคัญตางประเทศที่มาเยือนไปให
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เชน กองทัพอากาศ
รับผิดชอบดานพิธีการตอนรับ-สง ณ ทาอากาศยานทหาร กองบิน 6 ในกรณี แขกของรัฐบาลเดินทาง
โดยเที่ยวบินพิเศษ ประกอบดวยแถวทหารเกียรติยศยืนตามแนวพรมแดง (plane-side honour)  
การยิงสลุต 21 นัด ในระดับประมุขรัฐ และ 19 นัด ในระดับหัวหนารัฐบาล และการขนยายสัมภาระ
ของคณะ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบดานการอํานวยความสะดวก ณ  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรณี แขกของรัฐบาลเดินทางโดยเที่ยวบินพาณิชย สํานักงานตรวจคน 
เขาเมือง และกรมศุลกากร รับผิดชอบการอํานวยความสะดวกดานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และพิธี
การศุลกากร ณ ทาอากาศยาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบดานใหบริการ
ภาคพื้นดิน (Ground Handling) และการขนยายสัมภาระของคณะข้ึน-ลงเครื่องบิน สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการจัดผูแทนของรัฐบาลที่จะไปใหการตอนรับ-สง ณ ทาอากาศยาน การ
จัดเตรียมพวงมาลัยขอมือใหแกบุคคลสําคัญที่มาเยือน การจัดรัฐมนตรีเกียรติยศและนายทหารเกียติยศ
ประจําผูนําตางประเทศที่มาเยือนและคูสมรส การจัดพิธีการตอนรับอยางเปนทางการ ณ ทําเนียบ
รัฐบาล การหารือกับนายกรัฐมนตรี งานเลี้ยงอาหารที่นายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพ และการจัดหาขบวน
รถยนตรับรองใหแกบุคคลสําคัญที่มาเยือนและคณะทางการที่รับเปนแขกของรัฐบาล สํานักราช
เลขาธิการรับผิดชอบการขอเขาเฝาฯ พระบรมวงศานุวงศ สํานักงานตํารวจแหงชาติรับผิดชอบการจัด
มาตรการักษาความปลอดภัยและเสนทางการจราจรตลอดการเยือน กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ
การออกใบอนุญาตพกพาอาวุธใหแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญที่มาเยือน 
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการประดับธงชาติและปายตอนรับ กองทัพบกรับผิดชอบการจัดแพทย 
พยาบาล และรถพยาบาลประจําคณะ กองบัญชาการกองทัพไทยจัดแถวกองทหารเกียรติยศในพิธีการ
ตอนรับอยางเปนทางการ ณ ทําเนียบรัฐบาล เปนตน  

การประชุมคณะกรรมการดังกลาวจะเกิดข้ึนหลังจากนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบใน
หลักการใหตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศเปนแขกของรัฐบาลในการเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการแลว โดยสํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและ



22 

 

ผูชวยเลขานุการฯ จะควบคุมดูแลกระบวนการเตรียมการประชุม ซึ่งประกอบดวยการรวบรวมขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการเยือนจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะกองรับรอง กรมพิธีการทูต และกรมภูมิภาคที่
เกี่ยวของ และนัดหมายวาระของรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหทําหนาที่
ประธานกรรมการฯ การออกหนังสือเชิญกรรมการฯ เขารวมการประชุม การจัดการประชุม และการ
จัดทําสรุปผลการประชุมกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อกรุณาอนุมัติ ทั้งน้ี ในระหวางการประชุม
คณะกรรมการฯ ผูอํานวยการสํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ จะเปนผูเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาจํานวนบุคคลใน
คณะที่จะรับเปนแขกของรัฐบาลไทยโดยยึดหลักเกณฑการตอนรับ Official Visit ที่จะรับหัวหนาคณะ 
(และคูสมรส หากรวมเดินทาง) และคณะทางการอีกไมเกิน 9 คน เปนแขกรัฐบาล และหลักประติบัติ
ตางตอบแทน การเสนอรายช่ือผูที่จะทําหนาที่รัฐมนตรีเกียรติยศ และนายทหารเกียรติยศ โดย
พิจารณาจากประเด็นสําคัญของการเยือนและความสามารถทางภาษา การจัดยานพาหนะ และ
การงบประมาณ ในขณะที่ อธิบดีกรมพิ ธีการทูต ในฐานะกรรมการฯ จะเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณารางกําหนดการเยือนตามที่ ไดหารือกับคณะลวงหนาและสถาน
เอกอัครราชทูตของประเทศที่จะมีผูนํามาเยือนไวกอนแลวและเอกสารการมอบหมายงานใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตางๆ รับไปปฏิบัติตอไป 

อยางไรก็ตาม แมรัฐบาลไทยไดมีการจัดองคการ (Oganizing) ระดับชาติไวเพื่อ
รับผิดชอบการเตรียมการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการในฐานะแขกของรัฐบาลอยางมีระบบในรูปแบบของคณะกรรมการขางตน แตในทางปฏิบัติ 
บางครั้งก็มีปญหาในจุดสําคัญของการจัดองคการเกิดข้ึน เชน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม
สามารถนัดหมายใหรองนายกรัฐมนตรีมาเปนประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ไดตามเวลาที่
เหมาะสม เน่ืองจากมีภารกิจทั้งในและตางประเทศ ทําใหตองจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ในชวงที่ 
รองนายกรัฐมนตรีสะดวก15 ทั้งที่เปนชวงเวลาที่ยังมีขอมูลเกี่ยวกับการเยือนไมครบถวนเพียงพอตอ
การวางแผน และมอบหมายใหยังหนวยงานตางๆ รับไปปฏิบัติ เชน การประชุมคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการตอนรับนายเอ็ม ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดียและภริยา ที่จะ
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 19 
มกราคม 2559 กอนที่คณะลวงหนาฝายอินเดียจะเดินทางมาสํารวจสถานที่และหารือกับฝายไทยที่
เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการเยือนที่จะเกิดข้ึนจริงระหวางวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2559 สงผลใหไมสามารถ
มอบหมายงานใหหนวยงานตางๆ รับไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนและครบถวนอยางที่ควรจะเปน 
เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศยังไมไดรับขอมูลที่สําคัญหลายประการ และยังไมไดรับความ
เห็นชอบตอรางกําหนดการและข้ันตอนพิธีการตางๆ ที่ฝายไทยคิดข้ึนเองจากคณะลวงหนาฝายอินเดีย
แมแตนอย โดยเฉพาะความตองการของฝายอินเดียที่จะเดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงใหม การจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ ในเวลาที่ไมเหมาะสม โดยเนนความสะดวกของประธานการประชุมเปนหลัก 
จึงเปนปญหาในสวนของการจัดองคการ (Organizing) และสงผลกระทบยอนกลับไปยังข้ันตอนการ

                                                
15

 สัมภาษณ  ชนิดา  เกษมศุข,  ผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักแบบพิธีและ
รับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  15 มิถุนายน 2559. 
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วางแผนการเยือน (Planning) ซึ่งเปนองคประกอบแรกของทฤษฎีการบริหารจัดการแบบ 
POSDCoRB โดยตรงดวยเชนกัน เกี่ยวกับเรื่องน้ี อธิบดีกรมพิธีการทูต ไดใหความเห็นวา แมมีการจัด
องคการ (Oganizing) ระดับชาติในรูปแบบคณะกรรมการขางตนไวเพื่อเปนกลไกในการพิจารณาและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการตอนรับการเยือนตางๆ อยางดีแลว แตในทางปฏิบัติ มักมีความ
เปลี่ยนแปลงบางประการที่ไมเคยคาดคิดมากอนเกิดข้ึน เชน ฝายผูมาเยือนขอเปลี่ยนแปลง
กําหนดการหลังจากที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ไปเรียบรอยแลว หรือมีความเปลี่ยนแปลง
กะทันหันในนาทีสุดทาย (Last Minute) ในชวงกอนหรือระหวางการเยือน ซึ่งจะทําใหมีอุปสรรคใน
การทํางานเกิดข้ึนเน่ืองจากไมสามารถนําความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ไดทันทวงที16 

3.2.2  การจัดองคการในระดับหนวยงานผูปฏิบัติ 
ในสวนหนวยงานผูปฏิบัติหลักในการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปน

ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งทําหนาที่ทั้งการวางแผนและบริหารจัดการการ
ตอนรับการเยือนในภาพรวม น้ัน ไดแก กองรับรอง ซึ่งเปนหนวยงานระดับกอง ในสังกัดกรมพิธีการทูต 
กระทรวงการตางประเทศ โดยตลอดเวลาที่ผานมา กองรับรองมีขาราชการประมาณ 10 คน และมี
การจัดองคการ (Organizing) เปน 3 ฝาย ดังมีรายช่ือและตําแหนงของขาราชการในชวงครึ่งแรกของ
ป 2559 ดังน้ี17 

1) นายอัฐกาญจน วงศชนะมาศ ผูอํานวยการกองรับรอง  
2) นายกรณ สุวรรณาศรัย นักการทูตชํานาญการพิเศษ รองผูอํานวยการกองรับรอง 
3.2.2.1 ฝายรับรองการเยือน ประกอบดวยเจาหนาที่ 4 คน ไดแก 

1) นายรังสรรค ศรีมังกร นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) หัวหนาฝาย
รับรองการเยือน 

2) นางสาวสลักจิต นาคดวง นักการทูตปฏิบัติการ (เลขานุการตร)ี 
3) นายบริภัทร ต้ังเสรีกุล นักการทูตปฏิบัติการ (เลขานุการตร)ี 
4) นายบวรพงษ วัฒนาธนากุล นักการทูตปฏิบัติการ (ผูชวยเลขานุการ)  
มีหนาที่ตอนรับการเยือนของพระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล แขก

ของกระทรวงการตางประเทศ 
3.2.2.2 ฝายอํานวยความสะดวก ประกอบดวยเจาหนาที่ 2 คน ไดแก 

1) นายสมชาย อังสนันทสุข นักการทูตชํานาญการ (เลขานุการเอก) 
หัวหนาฝายอํานวยความสะดวก 

2) นายอัยรัฐ โกษากุล นักการทูตปฏิบัติการ (เลขานุการตร)ี 
มีหนาที่ใหการอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทาง

เยือนประเทศไทยเปนการสวนตัว หรือแวะผาน การสํารองหองรับรองพิเศษที่ทาอากาศยานและ
อํานวยความสะดวกดานการตรวจคนเขาเมืองและรักษาความปลอดภัยใหแกบุคคลสําคัญตางประเทศ

                                                
16

 สัมภาษณ  จักรี  ศรีชวนะ,  อธิบดีกรมพิธีการทูต,  14 กรกฎาคม 2559. 
17

 สํานักเลขานุการกรมพิธีการทูต, แผนผังอัตรากําลัง กองรับรอง กรมพิธีการทูต (2559). 
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ตามคํารองขอของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในประเทศไทย การอํานวยความสะดวกในการ
ประชุมระหวางประเทศที่รัฐบาลหรือกระทรวงการตางประเทศ เปนเจาภาพ 

3.2.2.3 ฝายจัดเลี้ยง ประกอบดวยเจาหนาที่ 2 คน ไดแก 
1) นางอัญชลี เรืองขจร นักการทูตชํานาญการ (เลขานุการเอก) หัวหนา

ฝายจัดเลี้ยง 
2) นายพงศพิสุทธ์ิ วงศวีรสิน นักการทูตปฏิบัติการ (เลขานุการโท) 
ทําหนาที่จัดงานเลี้ยงที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และ
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทน เปนเจาภาพ 

นอกเหนือจากภารกิจขางตน กองรับรองยังมีหนาที่การจัดเจาหนาที่ไปบรรยาย
และฝกอบรมดานพิธีการทูตใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจน
อํานวยความสะดวกใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ และปลัดกระทรวงการตางประเทศ ที่ทาอากาศยานและภารกิจอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายอีกดวย 

ตามที่ไดกลาวมาในขางตนแลววา ในชวงการวางแผนเตรียมการเยือน (Planning) 
เจาหนาที่ในฝายรับรองการเยือนซึ่งมีเพียง 4 คน มีภารกิจที่จะตองปฏิบัติภายใตขอจํากัดดานเวลา
มากเพียงใดเมื่อถึงเวลาที่การเยือนเกิดข้ึน ทีมงานดังกลาวยังจําเปนตองแบงเจาหนาที่ 1-2 คน มาสมทบ
กับผูอํานวยการกองรับรอง หรือรองผูอํานวยการกอง เพื่อทําหนาที่สวนลวงหนา (Advanced Party) ไป 
ประสานงานในข้ันสุดทายกับเจาหนาที่ของสถานที่ซึ่งแขกของรัฐบาลกําลังจะเดินทางไปถึงเพื่อเตรยีม
ความเรียบรอยของพิธีการทุกข้ันตอนใหเปนไปตามที่ตกลงกันไว ในขณะที่อธิบดีกรมพิธีการทูต และ
เจาหนาที่ในทีมงานตอนรับการเยือนที่เหลืออีก 2 คน จะทําหนาที่ติดตามบุคคลสําคัญตางประเทศที่
เปนแขกของรัฐบาลไปยังที่หมายตางๆ เพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวกอยางใกลชิด รวมทั้ง
แกไขปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดข้ึน เพื่อใหการเยือนดําเนินไปโดยราบรื่น เรียบรอย และสมเกียรติให
มากที่สุด นอกจากน้ัน กองรับรองยังตองจัดเจาหนาที่อีก 1-2 คนจากฝายอํานวยความสะดวกไป
ประสานงานกับเจาหนาของสถานเอกอัครราชทูตของประเทศผูมาเยือนและหนวยงานตางๆ ฝายไทย
ที่เกี่ยวของ เชน กองทัพอากาศ การบินไทย ฯลฯ ในการดูแลการขนยายสัมภาระของคณะผูมาเยือน
ระหวางทาอากาศยานกับโรงแรมที่พักทั้งขามาถึงประเทศไทยและขากลับดวย ดังน้ัน หากมีการเยือน
ของแขกรัฐบาลเกิดข้ึนอีกครัง้ในชวงเวลาที่ทับซอนหรือใกลเคียงกัน หรือหากมีการเยือนของแขกของ
กระทรวงการตางประเทศเกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกันดวย ก็จะกอใหเกิดปญหาในการจัดสรรบุคลากร
มารองรับภารกิจที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก (Labour Intensive) เหลาน้ีใหเพียงพอ ทั้งน้ี ยังไมนับ
รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่ตองปฏิบัติในเวลาเดียวกันดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการทับซอนกันของชวงเวลาการเตรียมและการปฏิบัติ
ภารกิจสําคัญครั้งลาสุด ไดแก การเตรียมการและการปฏิบัติภารกิจสําคัญ 3 ภารกิจในชวงเวลา
ใกลเคียงกันในเดือนธันวาคม 2558 ไดแก  

1)  การประสานงานกับหนวยงานฝายไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของ ไดแก 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองทัพบก และสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก
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แกคณะทูตตางประเทศที่เขารวมกิจกรรม Bike for Dad ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนภารกิจ
พิเศษและตองระดมเจาหนาที่ทุกคนในกองรับรองไปรวมกันปฏิบัติ 

2)  การตอนรับ-สงที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและถวายการอํานวยความสะดวก
แดสมเด็จพระสังฆราช ประธานสงฆ และผูนําศาสนา 19 รูป จาก 13 ประเทศ ที่เดินทางมาสักการะ
พระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช กอนเขารวมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนภารกิจพิเศษ และใชเจาหนาที่มากกวาครึ่งหน่ึงของกองรับรองใน
การดําเนินการต้ังแตในการเตรียมการไปจนจบภารกิจ 

3)  การตอนรับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 
(Official Visit) ระหวางวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 เพื่อเขารวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีไทย-กัมพูชาอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 2 ซึ่งเปนภารกิจหลักของกองรับรองและมีความ
ยุงยากมาก เน่ืองจากฝายกัมพูชาไดนําคณะรัฐมนตรีเกือบทั้งคณะเดินทางมาดวย แตกลับมีเจาหนาที่
กองรับรองเหลือไวดําเนินการในเรื่องน้ีเพียง 3 คนเทาน้ัน โดยมีผูศึกษาเปนหัวหนาทีม 

อยางไรก็ตาม กองรับรองก็สามารถปฏิบัติภารกิจสําคัญทั้งสามบนความเสี่ยงสูงให
สําเร็จลุลวงไปไดโดยอาศัยความรวมแรงรวมใจ การขอยืมตัวบุคลากรจากกองอื่นมาชวยราชการ
ช่ัวคราว และความสามารถเฉพาะตัวของเจาหนาที่แตละคน ตลอดจนปาฏิหาริยหลายครั้งที่สงผลให
สถานการณเลวรายกลายเปนดีหรือทุเลาลง18 ดังน้ัน หากเปนไปได ผูบังคับบัญชาระดับสูงจึงควร
พิจารณาปรับองคการ (Reorganization) กองรับรองใหมีความสามารถในการรองรับภารกิจใหญๆ ที่
เขามาพรอมๆ กันไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต ดีกวาที่จะใชวิธีการขอยืมตัวบุคลากรจาก
กองอื่นมาชวยราชการช่ัวคราวซึ่งจะสงผลในเชิงลบตอการทํางานของหนวยงานที่ถูกขอยืมตัวบคุลากร
ของตนมาชวยราชการที่กองรับรอง การพึ่งพาปาฏิหาริย และความสามารถเฉพาะตัวของเจาหนาที่
บางคนซึ่งจะตองโยกยายออกไปรับตําแหนงในกรมกองอื่น หรือในตางประเทศตามวาระ 

นอกเหนือจากเจาหนาที่กองรับรองซึ่งเปน “กําลังหลัก” ในการตอนรับการเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการของบุคคลสําคัญตางประเทศในฐานะแขกของรัฐบาลแลว หนวยงาน
อื่นๆ ที่มีผูแทนในคณะกรรมการขางตน ยังไดจัดเจาหนาที่มาประสานงานและทํางานรวมกับทีมงาน
ตอนรับการเยือนของกองรับรองในเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบตามลักษณะเฉพาะของงาน 
(Specialization) ของตนดวย เชน กองทัพอากาศในดานพิธีการตอนรับ-สง ณ ทาอากาศยานทหาร 
กองบิน 6 และการขนยายสัมภาระของคณะ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในดานการ
อํานวยความสะดวก ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรณี แขกของรัฐบาลเดินทางโดยเที่ยวบิน
พาณิชย สํานักงานตรวจคนเขาเมืองในดานการอํานวยความสะดวกดานพธีิการตรวจคนเขาเมือง กรม
ศุลกากรในดานพิธีการศุลกากร ณ ทาอากาศยาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในดาน
ใหบริการภาคพื้นดิน และการขนยายสัมภาระของคณะข้ึน-ลงเครื่องบิน สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีในดานการจัดผูแทนของรัฐบาลที่จะไปใหการตอนรับ-สง ณ ทาอากาศยาน การจัดพิธี
การตอนรับอยางเปนทางการ ณ ทําเนียบรัฐบาล การหารือกับนายกรัฐมนตรี งานเลี้ยงที่
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นายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพ และการจัดหารถยนตรับรองใหแกแขกที่มาเยือนและคณะทางการที่รับ
เปนแขกของรัฐบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติในการเจาหนาที่ตํารวจที่มาประจําคณะตลอดการเยือน
เพื่อจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย จัดขบวนรถยนตและจัดเสนทางการจราจร กรมแพทยทหารบก
ในการจัดนายแพทยและพยาบาลกองทัพบกมาประจําคณะตลอดการเยือน เปนตน 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากถอยคําวา “แขกของรัฐบาล” ซึ่งมีความหมายวา 
รัฐบาลเปนเจาภาพการเยือนแลว สิ่งที่เจาหนาที่กองรับรองทุกยุคทุกสมัยมีความคาดหวังตลอดมาคือ 
การมีสวนรวมของเจาหนาที่สํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในทีมงาน
ตอนรับการเยือนที่ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับเจาหนาที่กองรับรองในการติดตามอํานวยความสะดวก
แกบุคคลสําคัญตางประเทศและคณะ ที่มาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะ “แขกของ
รัฐบาล” ไปทุกหนทุกแหงตลอดการเยือน19 ซึ่งเปนสิ่งที่สมควรจะเกิดข้ึนตามหลักของตรรกวิทยา 
หากแตไมเคยเกิดข้ึนเลยตลอดเวลาที่ผานมา ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับหนวยงานตางๆ ขางตนที่จัด
เจาหนาที่มาทํางานเคียงบาเคียงไหลรวมกับทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรอง ในเรื่องที่อยูใน
ความรับผิดชอบตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) ของตน แลว อาทิ กําลังพล
กองทัพอากาศ เจาหนาที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ตํารวจสันติบาล กอง
ปราบปราม และนครบาล ที่มาประจําคณะตลอดการเยือน พนักงานขับรถยนตของสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่มีบุคคลสําคัญมาเยือนประเทศไทย
ในฐานะแขกของรัฐบาลไทยบอยครั้ง บุคลากรในหนวยงานเหลาน้ีมักมีโอกาสไดมีสวนรวมในการ
ทํางานรวมกับทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรอง และยังไดสัมผัสกับบรรยากาศที่แทจรงิของการ
ตอนรับการเยือนใน “ภาคสนาม” ซึ่งมักมีความเครียดสูง มากกวาเจาหนาที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งนาจะมีฐานะเปน “เจาภาพหลัก” และทําใหเจาหนาที่เหลาน้ีมีประสบการณตรงใน
การตอนรับการเยือนจนสามารถมองเห็นปญหา และอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนการแกไขปญหา 
ไดมากกวาเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมักไมเคยเห็นภาพการตอนรับการเยือนที่
เกิดข้ึนจริง “นอกรั้วทําเนียบรัฐบาล” ดวยสายตาของตนเอง จึงไมสามารถทราบปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดข้ึนไดอยางแทจริง  

3.2.3  การจัดองคการในระดับทวิภาคี 
นอกเหนือจากการจัดองคการในระดับชาติและระดับหนวยงานผูปฏิบัติซึ่งเปนการ

จัดองคการของฝายไทยในฐานะประเทศเจาภาพ (Host Country) แลว การตอนรับการเยือนประเทศ
ไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) จะไมอาจประสบความสําเร็จได หาก
ขาดการจัดองคการในระดับทวิภาคี ไดแก การประชุมระหวางคณะลวงหนาของประเทศที่จะมีบุคคล
สําคัญมาเยือน ซึ่งประกอบดวยเอกอัครราชทูต อธิบดีกรมพิธีการทูต และเจาหนาพิธีการทูต /
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศน้ัน กับทีมงานตอนรับการเยือนของฝายไทย ซึ่ง
ประกอบดวย อธิบดีกรมพิธีการทูต รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ผูอํานวยการกองรับรอง ผูแทนกรม
ภูมิภาคที่เกี่ยวของ ผูแทนสํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผูแทนกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ และเจาหนาที่ของหนวยงานดังกลาว เพื่อ

                                                
19

 สัมภาษณ  รังสรรค  ศรีมังกร,  รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครดูไบ,  23 พฤษภาคม 2559. 



27 

 

หารือกันในรายละเอียดของรางกําหนดการเยือน ข้ันตอนพิธีการตางๆ การจัดยานพาหนะ การจัด
มาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดที่พัก การดูแลสื่อมวลชนที่ติดตามคณะและการประชาสัมพันธ
การเยือน ฯลฯ อันจะทําใหทั้งสองฝายมีความเขาใจที่ตรงกันในทุกรายละเอียดและทุกข้ันตอนพิธีการ 
โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตในฐานะหัวหนาคณะฝายไทย และ Thai Chief of Protocol จะช้ีแจง
รายละเอียดตางๆ ใหคณะลวงหนาทราบ และทําหนาที่เปน “จุดเช่ือมโยง” ระหวางทีมงานตอนรับ
การเยือนของไทย กับคณะลวงหนาและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศน้ัน ซึ่งมีภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกับฝายไทยแตจะทําหนาที่เปนทีมงานพิธีการทูตของประเทศผูมาเยือนในชวงที่มี
การเยือน ใหสามารถทํางานดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ20 ในกรณีที่เปนประเด็นทางเทคนิค อธิบดี
กรมพิธีการทูตจะมอบใหผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของช้ีแจง เชน ผูแทนกรมภูมิภาคช้ีแจงรายช่ือ
และจํานวนคณะทางการที่จะเขาเย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรีและเขารวมการหารือทวิภาคี ผูแทนสาํนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีช้ีแจงข้ันตอนพิธีตอนรับอยางเปนทางการ การจัดผังที่น่ังในการเขาเย่ียม
คารวะนายกรัฐมนตรีและการหารือทวิภาคี และการจัดงานเลี้ยงอาหาร ณ ทําเนียบรัฐบาล ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติช้ีแจงดานการจัดการอารักขา ผูแทนกองการสื่อมวลชนช้ีแจงเรื่องการดูแล
สื่อมวลชน เปนตน จากน้ัน เจาหนาที่ของกองรับรอง กรมพิธีการทูต กลุมที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบการเยือนครั้งน้ัน จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานงานระหวางฝายไทยกับฝายผูมา
เยือนในรายละเอียดตางๆ รวมทั้ง นําคณะลวงหนาไปยังสถานที่ตางๆ ที่อยูในรางกําหนดการเยือน 
เชน ทาอากาศยาน ทําเนียบรัฐบาล ฯลฯ เพื่อสํารวจสถานที่และหารือกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
สถานที่แหงน้ันในรายละเอียดของข้ันตอนพิธีการตอไป  

 
3.3 การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) 

หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการนับต้ังแตการวางแผนกําลังคนและการจัด
อัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงต้ังบุคคล การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง เงินเดือน 
การโยกยาย การพัฒนาบุคคลในองคการไปจนกระทั่งการใหบุคคลพนจากตําแหนง เพื่อใหไดบุคลากร
มาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดแบงหนวยงานที่กําหนดไว (Put the right 
man on the right job)  

ดังที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอ Organizing (การจัดองคการ) วา กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
ซึ่งเปนหนวยงานผูปฏิบัติหลักในการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) เปนหนวยงานที่มีขนาดเล็กและมีจํานวนบุคลากรไมไดสัดสวนกับภารกิจการ
ตอนรับการเยือนทั้งในระดับแขกของรัฐบาลและแขกกระทรวงการตางประเทศ กลาวคือ บุคลากรใน
กองรับรองมีจํานวนไมเพียงพอตอปริมาณ และความเรงดวนของภารกิจตอนรับการเยือนที่มักเขามา
หลายภารกิจในชวงเวลาทับซอนหรือใกลเคียงกัน อีกทั้งตองปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน
จนมีลักษณะ “งานลนคน” ดังน้ัน การคัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และ
การพัฒนาขาราชการที่มาปฏิบัติหนาที่ในกองรับรองจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา งานพิธีการทูตเปนสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประการหน่ึง
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ของกระทรวงการตางประเทศและการตอนรับบุคคลสําคัญจากตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ในฐานะแขกของรัฐบาลและแขกของกระทรวงการตางประเทศก็เปนภารกิจที่มีความละเอียดออนสูง
และมีความสําคัญไมดอยไปกวาการเจรจาหารือในหองประชุม อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากจํานวน
บุคลากรซึ่งมีสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณและความเรงดวนงานแลว กองรับรองยังประสบ
ปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองและรองรับภารกิจการเยือน ดังน้ี 

3.3.1  คุณภาพของนักการทูตปฏิบัติการ 
นักการทูตปฏิบัติการถือเปนกําลังหลักในการปฏิบัติภารกิจของกองรับรอง 

เน่ืองจากเปนผูลงมือทํางานในรายละเอียด โดยเฉพาะการประสานงานกับบุคลากรของหนวยงาน
ตางๆ ในระดับผูปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการตางประเทศ ต้ังแตเริ่มเตรียมการเยือนไป
จนจบสิ้นภารกิจ จากประสบการณตลอดเวลา 15 ปที่ผานมา พบวา คุณภาพของนักการทูต
ปฏิบัติการ (หรือที่เรียกวาเจาหนาที่การทูต 3-5 ในชวงกอนป 2551) ซึ่งมักเปนขาราชการแรกเขา มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากรุนสูรุนโดยนักการทูตปฏิบัติการของกองรับรองในอดีตมักมีศักยภาพในการ
ทํางาน เชน ความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบ สูงกวาในยุคปจจุบัน และที่สําคัญกวาคือ 
นักการทูตปฏิบัติการในอดีตสามารถคิดคนหาวิธีการไปสูเปาหมายไดเอง โดยหวัหนาฝายเพียงใหแนว
ทางการทํางานเทาน้ันและไมตองจ้ําจี้จ้ําไชมาก สงผลใหการทํางานในภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงมาก 
แมตองตอนรับการเยือนของแขกของรัฐบาลและแขกของกระทรวงการตางประเทศจํานวนหลายคณะ
ในเวลาใกลเคียงหรือทับซอนกันก็ตาม แตกตางจากนักการทูตปฏิบัติการในยุคปจจุบัน ซึ่งแมมีความ
มุงมั่นในการทํางานไมแตกตางกัน แตยังขาดความละเอียดรอบคอบและไมสามารถคิดหาวิธีการไปสู
เปาหมายเองได สงผลใหมีความลาชาในการทํางาน และคุณภาพของงานลดตํ่าลงจนถูกตําหนิจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูงบอยข้ึน และทําใหผูอํานวยการและรองผูอํานวยการกอง ตองลงมากวดขันการ
ทํางานในทุกข้ันตอนและทุกช้ินงานโดยละเอียดมากกวาที่ควรจะเปน อีกทั้งตอง “กํากับการแสดง” 
แทบจะทุกยางกาว สาเหตุประการหน่ึงของปรากฏการณน้ี อาจเกิดจากการเขาสูตลาดแรงงานของคน
ที่เกิดชวงป พ.ศ. 2523-2543 หรือ Generation Y ซึ่งมักไดรับการเลี้ยงดูอยางตามใจและมีผูปกครอง
คอยสรรหาทุกสิ่งในชีวิตมาใหโดยไมตองแสวงหาเองมาต้ังแตเด็ก และติดนิสัยน้ีมาจนเขารับราชการ
ในปจจุบัน อีกทั้งในป 2557 กระทรวงการตางประเทศไดเปดรับขาราชการแรกเขาจํานวนมากในรุน
เดียวกัน อันอาจสงผลตอการคัดกรองคุณภาพของบคุลากรที่เขารับราชการในปน้ันดวย21 

3.3.2  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักการทูตปฏิบัติการ 
ในชวงประมาณป 2544-2549 กระทรวงการตางประเทศไดวางเวนจากการนํา

นโยบายโยกยายหมุนเวียน (Rotation) เพื่อใหมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนไปทํางานในกรมตางๆ มาใชกับ
นักการทูตแรกเขาหลังจากที่ไดทํางานในกรมแรกในชีวิตราชการมาแลวราว 2 ป ดังที่เคยทํามาในอดีต 
สงผลใหนักการทูตแรกเขาในยุคน้ันตองทํางานในกรมกองแรกของตนเปนเวลาประมาณ 3-4 ป กอนที่
จะไดรับการพิจารณาใหออกประจําการในตางประเทศ สําหรับนักการทูตแรกเขาที่ทํางานในกอง
รับรองในยุคน้ัน การไดมีเวลาปฏิบัติงานในกองรับรองยาวนานสงผลใหนักการทูตแรกเขามีเวลาสะสม
ความชํานาญและประสบการณในการทํางาน (Working Skills and Experiences) ซึ่งมีคุณคา
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 สัมภาษณ  รังสรรค  ศรีมังกร,  รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครดูไบ,  23 พฤษภาคม 2559. 
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มหาศาล อีกทั้งยังทําใหมีความทรงจําขององคกร (Institutional Memory) ที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในการตอนรับการเยือนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน อันกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
อยางย่ิง โดยเฉพาะการทํางานตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 
(Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ ซึ่งเปนงานที่มีรายละเอียดปลีกยอยในทุกข้ันตอนพิธี
การ ทั้งน้ี เมื่อบวกกับคุณภาพของนักการทูตปฏิบัติการแรกเขาในยุคน้ันซึ่งนับวามีมากกวาในยุค
ปจจุบันแลว กองรับรองในยุคดังกลาวจึงเปนทีมงานตอนรับการเยือนที่มีความแข็งแกรงมากที่สุด
ทีมงานหน่ึง 

อยางไรก็ตาม เมื่อกระทรวงการตางประเทศไดนํานโยบายโยกยายหมุนเวียน 
(Rotation) มาใชกับนักการทูตแรกเขาอีกครั้งหน่ึงในชวงเวลาหลังจากน้ัน ก็สงผลใหนักการทูตแรก
เขาในชวงเวลาดังกลาวมีเวลาไมเพียงพอที่จะไดเรียนรูวิธีการตอนรับการเยือนจากนักการทูตรุนพี่ใน
กองรับรองในทุกสถานการณ และทําใหมีความสามารถในการทํางานไดในฐานะเพียง “ลูกมือ” 
เทาน้ัน โดยไมมีเวลาทํางานยาวนานเพียงพอที่จะสะสมประสบการณและความชํานาญในการทํางาน
ไดมากเทากับนักการทูตแรกเขาในยุคกอนหนาที่ไมมีการใชระบบโยกยายหมุนเวียน หรือกลาวอีกนัยหน่ึง
ไดวา เมื่อนักการทูตปฏิบัติการแรกเขาไดทํางานมาจนเริ่มจะมีความชํานาญและประสบการณในการ
ตอนรับการเยือนแลว ก็จะตองโยกยายออกไปทํางานในกรมอื่น เพื่อใหนักการทูตปฏิบัติการรุนใหมกวา 
และเพื่อนรุนเดียวกันที่ครบวาระการทํางานในกรมอื่นซึ่งตางไมมีประสบการณการทํางานตอนรับการ
เยือนมากอนเขามาทําหนาที่แทน สงผลใหผูอํานวยการและรองผูอํานวยการกองรับรอง ตลอดจน
นักการทูตระดับหัวหนาฝายข้ึนไปตองใชความพยายามและเวลาอีกพอสมควรในการฝกฝนนักการทูต
ปฏิบัติการที่เขามาใหมใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังนับเปนความเสี่ยงอยางย่ิง หาก
จะตองมอบหมายใหบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณในการทํางานนอยทําหนาที่เปน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลักในการจัดการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอยาง
เปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) หรือมาเยือนในระดับอื่น เชน Working Visit 
หรือ As Guest of the Government ในเวลาที่ใกลเคียงหรือทับซอนกัน ย่ิงกวาน้ัน ในปจจุบัน 
กระทรวงการตางประเทศยังมีนโยบายใหนักการทูตปฏิบัติการแรกเขารุนลาสุดในป 2558 หมุนเวียน
กันไปปฏิบัติงานในบางกรม เชน กรมพิธีการทูต เปนเวลาเพียง 1 ปเทาน้ัน โดยใหเหตุผลวา เพื่อให
นักการทูตปฏิบัติการแรกเขามีโอกาสเรียนรูการทํางานในกรมพิธีการทูตไดทั่วถึงกันทั้งรุน นโยบาย
ดังกลาวจะสงผลกระทบเชิงลบโดยตรงตอความตอเน่ืองในการพัฒนาและการวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในกองรับรองที่มุงหวังใหบุคลากรทํางานอยางมืออาชีพที่ถึงพรอมดวยความชํานาญ 
และประสบการณในการตอนรับการเยือน และยังทําใหนักการทูตรุนพี่ในกองจะตองลงมาทํางานใน
รายละเอียดทุกข้ันตอนเองราวกับวาเปนนักการทูตปฏิบัติการ เน่ืองจากไมสามารถไววางใจนักการทูต
ปฏิบัติการที่มีประสบการณการทํางานเพียงไมเกินหน่ึงปได 
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3.4 การอํานวยการ (Directing) 
หมายถึง การจัดการของผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการสั่งการตามหนาที่ความรับผิดชอบ

โดยการช้ีแนะ สั่งการ และการติดตามผล เพื่อใหงานดําเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนดไว โดย
เปนการใชศิลปะในการบริหารงาน โดยการตัดสินใจ (Decision Making) ออกคําสั่ง และมอบหมาย
ภารกิจงานใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติ หลังจากน้ัน ผูบริหารตองใชภาวะผูนํา (Leadership) ในการ
จูงใจ (Motivation) ใหผูปฏิบัติที่อยูภายใตการบังคับบัญชายอมรับและทํางานตามคําสั่ง 

สําหรับการอํานวยการการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ น้ัน บุคคลผูทําหนาที่อํานวยการการเยือนต้ังแต
ในข้ันตอนการเตรียมการเยือนไปตลอดจนถึงสิ้นสุดการเยือนในภาพรวมทั้งหมด ไดแก อธิบดีกรมพิธี
การทูต รองอธิบดีกรมพิธีการทูต (ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลกองรับรอง) และผูอํานวยการกอง
รับรอง โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตมีหนาที่ใหนโยบายในการทํางาน ประสานงานกับบุคคลระดับสูงของ
รัฐบาล และทํางานรวมกับหัวหนาฝายพิธีการทูตของบุคคลสําคัญตางประเทศเพื่อแกไขปญหาและ
ขอขัดของตางๆ รวมทั้งรับผิดชอบการเยือนทั้งหมดในฐานะ Thai Chief of Protocol นอกจากน้ัน
อธิบดีกรมพิธีการทูตยังมีอํานาจในการระดมกําลังบุคลากรจากสํานักเลขานุการกรมและกองอื่นๆ ใน
กรมพิธีการทูต มาชวยงานกองรับรองเปนการช่ัวคราวเพื่อตอนรับการเยือนตางๆ ที่มักเกิดข้ึนในเวลา
ทับซอนหรือใกลเคียงกัน จนกองรับรองไมอาจจัดสรรบุคลากรมารองรับภารกิจไดในจํานวนที่เพยีงพอ
อีกดวย22 ในขณะที่ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต (ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลกองรับรอง) ทําหนาที่
กลั่นกรองงานและชวยเหลืออธิบดีกรมพิธีการทูตในการกํากับดูแลการเยือนต้ังแตข้ันเตรียมการเยือน
ไปจนสิ้นสุดการเยือน และในบางกรณี รองอธิบดียังจําเปนตองทําหนาที่แทนอธิบดีกรมพิธีการทูตใน
การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) และติดตามบุคคลสําคัญตางประเทศอยางใกลชิดใน
ระหวางการเยือนและรับผิดชอบการเยือนในฐานะ Deputy Chief of Protocol ดวย หากอธิบดีกรม
พิธีการทูตมีภารกิจตามเสด็จฯ พระบรมวงศในการเสด็จฯ เยือนตางประเทศ ในชวงเวลาเดียวกันกับที่
บุคคลสําคัญตางประเทศเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) 

บุคคลที่เปนตัวจักรสําคัญในการสั่งการ ช้ีแนะ ตัดสินใจ ออกคําสั่ง และมอบหมายภารกิจ
ใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลเพื่อใหงานดําเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
คือ ผูอํานวยการกองรับรอง ซึ่งจะตองเปนผูที่รูรอบและรูลึกเกี่ยวกับการตอนรับการเยือนในทุกแงมุม 
ต้ังแตการตอนรับที่ทาอากาศยานไปจนถึงพิธีการตอนรับที่ทําเนียบรัฐบาล การเขาเฝาฯ พระบรมวงศ 
การจัดขบวนรถยนตและมาตรการรักษาความปลอดภัย เน่ืองจากผูอํานวยการกองรับรองตองมีหนาที่
มอบหมายงานในสวนตางๆ ใหเจาหนาที่แตละคนในกองรับไปปฏิบัติและชวยแกไขปญหาตางๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีหนาที่สอนงานในแกบุคลากรที่เพิ่งเขามารวม
ทีมงานตอนรับการเยือนดวย ผูอํานวยการกองรับรองจึงเปรียบเสมือน “ผูกํากับวงดนตรี” ที่คอยสั่ง
การกํากับดูแลใหนักดนตรีในวงดนตรีแตละคนเลนเครื่องดนตรีที่แตกตางกันไปดวยกันไดอยางราบรื่น
และลงตัวใหมากที่สุด 
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จากประสบการณการทํางานเทาที่ผานมา ผูที่ดํารงตําแหนงอธิบดีและรองอธิบดีกรมพธีิการทตู 
ซึ่งมีฐานะเปน Thai Chief และ Deputy Chief of Protocol ตามลําดับ มักเปนนักการทูตระดับ
บริหารที่มีประสบการณการทํางานดานพิธีการทูตสูง โดยเฉพาะอธิบดีกรมพิธีการทูตทานปจจุบันเปน
บุคลากรที่ทํางานในกรมพิธีการทูตมาเปนเวลานานจนเลื่อนข้ันข้ึนเปนผูอํานวยการกองและรองอธิบดี 
ตามลําดับ อีกทั้งยังทําหนาที่รับผิดชอบการเสด็จฯ เยือนตางประเทศของพระบรมวงศหลายพระองค 
และการเดินทางเยือนตางประเทศของนายกรัฐมนตรีไทยในหลายยุคหลายสมัย จนเปนที่ยอมรับกัน
ในกระทรวงการตางประเทศในฐานะที่เปน “มืออาชีพ”ดานพิธีการทูต จึงสงผลใหสามารถอํานวยการ
ตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรฐับาล 
(Official Visit) ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงย่ิง จนสังเกตไดวา ในระหวางการเยือนทุกครั้ง อธิบดีกรม
พิธีการทูตไดชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาหลายกรณีที่เกิดข้ึนตรงจุดน้ัน (On Spot) ใหลุลวงไปไดโดย
อาศัยความชํานาญและประสบการณการทํางานอันยาวนานในการคาดการณลวงหนา (Foresee) วา 
อาจเกิดปญหาใดบาง และหาทางปองกันไวกอน หรือหาวิธีการแกไขปญหาไวแตเนินๆ (หากไมอาจ
ปองกันได) นอกจากน้ัน ยังใชวิธีการทํางานเปนทีม (Teamwork) เพื่อกํากับดูแลการเยือนอยาง
ใกลชิด เชน หากอธิบดีกรมพิธีการทูตไมอาจไดติดตามบุคคลสําคัญตางประเทศที่กําลังเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ได เน่ืองจากมีภารกิจสําคัญอื่น หรือได
เดินทางลวงหนาไปรอตอนรับแขกของรัฐบาลในที่หมายกอนแลวก็จะมอบหมายใหรองอธิบดีและ
ผูอํานวยการกองรับรองติดตามแขกของรัฐบาลอยางใกลชิดแทน แตยังคงดํารงการติดตอสื่อสารอยาง
ใกลชิดกับอธิบดีกรมพิธีการทูต หากมีปญหาใดๆ เกิดข้ึนอยางฉับพลัน รองอธิบดีและผูอํานวยการกอง
รับรอง ก็สามารถติดตอสื่อสารกับอธิบดีกรมพิธีการทูตทางโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือระบบสื่อสาร Line 
เพื่อขอรับแนวทางแกไขปญหาไดทันที23 

สําหรับผูอํานวยการกองรับรองก็เชนเดียวกัน ผูที่ดํารงตําแหนงน้ีสวนใหญมักเปนบคุลากรที่
มีประสบการณการทํางานในกองรับรองมากอน เชน ผูอํานวยการกองทานที่แลว และทานปจจุบัน 
การมีผูอํานวยการกองรับรองซึ่งเปนตัวจักรสําคัญในการสั่งการและอํานวยการเยือนในระดับ “กอง” 
เปน “มือเกา” (Old Hand) ที่รูงานและปญหาในการทํางานเปนอยางดี มีประสบการณการทํางาน
ตอนรับการเยือนมาอยางโชกโชน ไดสงผลใหการอํานวยการตอนรับเยือนที่ผานมาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แมตองเผชิญกับปญหาและขอจํากัดตางๆ มากมายดังที่ไดกลาวมาแลว 

กลาวโดยสรุปไดวา การอํานวยการ (Directing) ตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทาง
มาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) โดยผูบริหารที่รูงาน มี
ความเช่ียวชาญและประสบการณการทํางานดานพิธีการทูตทําใหเจาหนาที่ในทีมงานตอนรับการเยือน
สามารถทํางานไดอยางมีทิศทางที่ถูกตองและเปนไปตามหลักพิธีการทูตสากลจนสงผลใหการเยือน 
ทุกครั้งประสบความสําเร็จอยางราบรื่น เรียบรอย และสมเกียรติ แมวาเบื้องหลังฉากการเยือนที่
สวยงามไดมีการแกไขปญหาเฉพาะหนาหลายครั้งอยางระทึกใจก็ตาม 
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3.5 การประสานงาน (Coordinating) 
หมายถึง ติดตอสื่อสารดวยวาจา เอกสาร หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ อยางตอเน่ืองกัน 

เพื่อใหหนวยงานตางๆ รวมมือกันปฏิบัติหนาที่อยางราบรื่น เรียบรอย สอดคลองกับวัตถุประสงค และ
นโยบายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมซ้ําซอน ขัดแยง หรือ กาวกายกัน เชน การทําหนาที่
ประสานภารกิจตางๆ ที่ไดมีการแบงแยกออกไปเปนสวนงานยอยๆ เขาดวยกัน เพื่อใหทุกภาคสวน
สามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน 

3.5.1  การประสานงานในระดับนโยบาย 
ในการประสานงานในระดับนโยบายวา รัฐบาลควรจะตอบรับคําขอมาเยือน หรือ

เชิญบุคคลสําคัญตางประเทศทานใดใหมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 
(Official Visit) ในชวงเวลาไหน จึงจะเหมาะสม น้ัน กลไกสําคัญกลไกหน่ึงซึ่งเปนเวทีที่ผูแทนจากกรม
ตางๆ จะประสานขอมูลกันในเรื่องดังกลาว ไดแก การประชุมประสานงานระหวางกรม ซึ่งมีผูแทน
จากทุกกรมในกระทรวงการตางประเทศเขารวมเพื่อประสานงานกันในหลายหลากประเด็น รวมทั้ง 
เรื่องชวงเวลาที่เหมาะสมในการตอนรับการเยือนของแขกของรัฐบาล และแขกของกระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อปองกันมิใหการเยือนตางๆ เกิดข้ึนในเวลาที่ทับซอนหรือใกลเคียงกัน และเปนที่นา
สังเกตวา กลไกการประชุมดังกลาวซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน สามารถ
ทํางานไดอยางคอนขางมีประสิทธิภาพในการยับย้ังมิใหมีการเยือนเกิดข้ึนในเวลาที่ทับซอน หรือ
ใกลเคียงกันจนเกินไป ในชวงป 2544-2545 อยางไรก็ตาม หลังจากน้ันเปนตนมา กลไกการประชุม
ประสานงานระหวางกรม มักทําหนาที่เพียงการ “รับทราบ” (Acknowledge) วา จะมีการเยือนตางๆ 
เกิดข้ึน โดยไมคอยมีการทวงติงเกี่ยวกับการทับซอนและใกลเคียงกันของชวงเวลาการเยือนมากนัก 
สาเหตุสวนหน่ึงของเรื่องดังกลาวอาจเกิดข้ึนจากการที่กรมพิธีการทูตมักมอบหมายใหบุคลากรของ
สํานักเลขานุการกรม ซึ่งมักไมใชผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stake Holders) ที่แทจริงหากมีการเยือน
เกิดข้ึนในเวลาที่ทับซอนหรือใกลเคียงกันเปนผูแทนกรมเขารวมการประชุม แทนที่จะเปนผูแทนจาก
กองรับรองซึ่งถือเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียที่แทจริง แตการที่จะมอบหมายใหเจาหนาที่กองรับรองเปน
ผูแทนกรมไปเขารวมการประชุมขางตนก็อาจทําไดไมสะดวกนัก เน่ืองจากกองรบัรองมักมีภารกิจลนมือ
แทบตลอดเวลาในขณะที่มีเจาหนาที่จํานวนจํากัดจนไมอาจปลีกเวลาไปเขารวมการประชุมดังกลาวได  

3.5.2  การประสานงานในระดับผูปฏิบัติ 
หนาที่หลักที่สําคัญที่สุดประการหน่ึงของเจาหนาที่พิธีการทูต คือ การเปนผู

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ซึ่งมีสวนรวมในภารกิจตอนรับการเยือนตามหนาที่รับผิดชอบตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) ของหนวยงานตน เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถรวมมือ
กันปฏิบัติหนาที่ไดอยางประสานสอดคลอง ราบรื่น เรียบรอย เปนเน้ือเดียวกัน (Seamlessly) อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยโดยไมซ้ําซอน ขัดแยง กาวกายกัน เพื่อความสําเร็จของการเยือน ดังน้ัน ขาราชการ
กรมพิธีการทูตที่ทําหนาที่ตอนรับการเยือนแตละครั้ง นับต้ังแตระดับอธิบดี/รองอธิบดี ผูอํานวยการ/
รองผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ไปจนถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จึงเปนขาราชการกลุมเดียวที่ทําหนาที่
ในทุกข้ันตอนของการเยือน ต้ังแตการหาขอมูลและจัดทําเอกสารเพื่อใชในการประชุมเตรียมการเยือน 
การเขารวมการประชุมเพื่อเตรียมการเยือน อาทิ การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับ
บุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) 
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การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในชวงกอนและระหวางการเยือน และการติดตามอํานวย
ความสะดวกแกบุคคลสําคัญตางประเทศที่เปนแขกของรัฐบาลตลอดการเยือน จนทําใหขาราชการ
กรมพิธีการทูตกลุมที่รับผิดชอบการเยือนครั้งน้ันๆ มีขอมลูเกี่ยวกับการเยือนอยางครบถวนและทราบวา 
กําหนดการการเยือนครั้งน้ันมีพัฒนาการเปนมาอยางไร จนสามารถทําหนาที่เปน “แกนกลาง” ที่
ประสานหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่แตกตางกันไวใหทํางานรวมกันไดอยางเปนระบบระเบียบ 

ดังที่ไดกลาวมาขางตนวา ปญหาดานการประสานงาน (Coordinating) ไดเกิด
ข้ึนมาต้ังแตในข้ันตอนการวางแผน (Planning) แลว เน่ืองจากเจาหนาที่ของกรมภูมิภาคแตละกรม 
ตางก็เสนอใหรัฐบาลตอนรับบุคคลสําคัญของประเทศที่อยูภายใตการดูแลของตนเปนแขกของรัฐบาล 
โดยไมมีการหารือกันลวงหนาระหวางกรมภูมิภาคตางๆ หรือการหารือลวงหนากับกองรับรอง กรมพิธี
การทูต ซึ่งเปนหนวยงานผูปฏิบัติในการตอนรับทั้งแขกของรัฐบาลและแขกของกระทรวงการ
ตางประเทศ หรือการหารือลวงหนากับสํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จน
สงผลใหรัฐบาลตอบรับคําขอมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสาํคัญตางประเทศ
หรือเชิญใหบุคคลสําคัญตางประเทศมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลหลายราย ในชวงเวลาที่
ใกลเคียงหรือทับซอนกันบอยครั้ง ตลอดหลายปที่ผานมา และทําใหกองรับรองไมสามารถวางแผน
ลวงหนาในการบริหารจัดการภารกิจใหสมดุลยกับจํานวนบุคลากรที่มีจํากัดได สาเหตุสําคัญประการ
หน่ึงของปญหาดังกลาวอาจเกิดจากการขาดการประสานงานระหวางเจาหนาที่โตะ (Desk Officers) 
คนเกาในกรมภูมิภาคตางๆ ซึ่งเคยไดรับคําแนะนําจากกองรับรองวา สมควรหารือกับกองรับรองใน
เรื่องชวงเวลาที่เหมาะสมกอนจะเสนอใหรัฐบาลตอบรับคําขอมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ หรือเสนอใหรัฐบาลรับบุคคล
สําคัญตางประเทศทานใดเปนแขกของรัฐบาล ที่จะโยกยายไปยังกรมอื่น หรือไปประจําการใน
ตางประเทศ กับเจาหนาที่โตะคนใหมที่มารับหนาที่แทนซึ่งอาจไมทราบคําแนะนําน้ีมากอน  

ในการเตรียมการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) แตละครั้ง เวทีประสานงานระดับชาติที่เปน
ทางการที่สุด ไดแก ที่ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธานและมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ ที่มีหนาที่รับผิดชอบตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เปนกรรมการ โดยมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการ
ตอนรับทั้งมวล รวมทั้ง การมอบหมายงานในการตอนรับใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานที่
เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน การประสานงานภายใตกรอบของคณะกรรมการ
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง เน่ืองจากเปนเวทีที่ผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกหนวยงานไดมารับทราบรางกําหนดการ และขอมูลที่สําคัญตางๆ โดยพรอมเพรียงกันและยังเปน
โอกาสใหกรรมการทุกทานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอหวงกังวล ในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของตน และขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหที่ประชุมไดหารือกันอยางตรงไปตรงมา
จนสามารถหาทางออกที่เหมาะสมและเปนมติที่ประชุมไดในที่สุด อีกทั้งยังเปนโอกาสใหเจาหนาที่ใน
ทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรองไดพบปะกับผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อที่จะได
ประสานงานในเชิงลึกตอไป 
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อยางไรก็ตาม แมวา ผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เปนกรรมการในคณะกรรมการ
ดังกลาวจะมีความเขาใจในรางกําหนดการและประเด็นตางๆ ที่ตกลงกันในที่ประชุม ตรงกันกับผูแทน
กรมพิธีการทูต และทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรอง แตสิ่งที่เปนปญหาในการประสานงาน คือ 

1) ระดับความเขมขน (Degree) ของความรวมมือจากหนวยงานตางๆ  
แมวา รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการรับผิดชอบในการ

ตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official 
Visit) ไดสั่งการใหผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เปนกรรมการไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามที่
ปรากฏในเอกสารมอบหมายงานที่กองรับรองไดจัดทําข้ึน แตผูแทนของบางหนวยงานก็ใหความ
รวมมืออยางผิวเผินตามหนาที่เทาน้ัน และบายเบี่ยงที่จะใหความอนุเคราะหที่มากข้ึน เมื่อไดรับการ
รองขอจากทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรอง ในกรณีที่จําเปน โดยมักอางวา ไมมีอํานาจ หรือ
ไมใชหนาที่ ทั้งน้ี อาจเปนเพราะนิสัยสวนบุคคลของผูแทน หรือเหตุผลสวนตัวของบุคคลน้ัน ก็
เปนได24 

2) การติดตอสื่อสารภายในองคกรไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
แมวาผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เปนกรรมการในคณะกรรมการขางตนจะมี

ความเขาใจในรางกําหนดการ และประเด็นตางๆ ทีห่ารือกันในที่ประชุมอยางแจมแจง และตรงกันกับ
ผูแทนกรมพิธีการทูตและทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรอง หากแตในวันที่มีการเยือนเกิดข้ึน 
บุคคลที่เปนผูแทนของหนวยงานตางๆ เหลาน้ัน มักไมไดมาปฏิบัติงานตอนรับการเยือนรวมกับ
เจาหนาที่ของกองรับรอง แตมักใชวิธีติดตอสื่อสารภายในองคกรของตน เพื่อถายทอดขอมูลและ
ประเด็นตางๆ ที่ไดมีการตกลงไวแลวในที่ประชุม ไปยังเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่ไมไดมารวมการประชุม แต
ตองมารวมทํางานกับทีมงานของกองรับรอง ซึ่งหลายครั้งพบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติเหลาน้ียังมีความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนในหลายประเด็น อันเน่ืองมาจากการไดรับการติดตอสื่อสารเพื่อถายทอดขอมลูมา
ไมครบถวน หรือไมเที่ยงตรงเพียงพอ สงผลใหทีมงานตอนรับการเยือนที่มีผูอํานวยการกองรับรองเปน
หัวหนาทีม อีกทั้งยังมีอธิบดีและ/หรือรองอธิบดี กรมพิธีการทูตไปรวมดวยในฐานะ Chief และ 
Deupty Chief of Thai Protocol ตองเสียเวลาและพลังงานในการช้ีแจง อธิบาย และประสานงาน
ในประเด็นที่ไดตกลงกันไวแลวในที่ประชุมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติของหนวยงานเหลาน้ันทราบหนางาน
ในทุกข้ันตอน ซ้ําแลวซ้ําอีกเพื่อใหแนใจวา ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจที่ตรงกันอยางที่จริง และ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความเขาใจผิดของเจาหนาที่บางราย เหตุการณลักษณะน้ี 
เกิดบอยกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติช้ันผูนอยระดับช้ันประทวน หรือสัญญาบัตรช้ันตน ที่ไดรับคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชาของตนใหมาปฏิบัติหนาชวยตอนรับการเยือน โดยไมไดรับการสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง
เที่ยงตรงจากผูบังคับบัญชา เกี่ยวกับเรื่องน้ีขอยกกรณีที่เกิดข้ึนในประสบการณการทํางานจริงเปน
ตัวอยาง ดังน้ี 

-  เจาหนาที่ตรวจคนรางกายและสัมภาระผูโดยสารที่ทาอากาศยานพาณิชย 
มักขอตรวจคนรางกายและสัมภาระของบุคคลสําคัญตางประเทศที่เปนแขกของรัฐบาลกอนข้ึน
เครื่องบินเพื่อเดินทางออกจากประเทศไทยโดยผานทางหองรับรองพิเศษโดยอางวา ไมไดรับการ

                                                
24

 สัมภาษณ  เสก  นพไธสง,  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย,  7 มิถุนายน 2559. 
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ประสานงานมากอนหรือเพิ่งมาเขาเวร ทั้งที่สํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ไดมีหนังสือเรียนกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อขอยกเวนการ
ตรวจคนรางกายและสัมภาระของบุคคลสําคัญตางประเทศที่เปนแขกของรัฐบาลแลว จนเจาหนาที่
กองรับรองที่ติดตามไปสงคณะ ตองนําสําเนาหนังสือดังกลาวออกมาแสดง 

-  เจาหนาที่ตํารวจที่ขับรถวิทยุตํารวจนําขบวนมักไมทราบวา ขบวนรถยนต
ของบุคคลสําคัญตางประเทศที่เปนแขกของรัฐบาลจะออกเดินทางเวลาใด และจะเดินทางไปที่ไหน ทัง้
ที่ไดมีการประชุมประสานงานระหวางทีมงานกองรับรองกับสํานักงานตํารวจแหงชาติไปเรียบรอยแลว 

-  ในระหวางการตอนรับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
แหงราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 เพื่อเขารวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีไทย-กัมพูชาอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 2 ที่ทาอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง 
นายทหารยศนาวาอากาศตรีรายหน่ึงซึ่งไมเคยเขารวมในการประชุมระหวางกองทัพอากาศกับกรมพิธี
การทูตเพื่อจัดเตรียมพิธีการตอนรับ-สงที่ทาอากาศยานมากอน ไมยอมใหขบวนรถยนตที่จะใชรับรอง
นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ เขาไปในลานบินในเวลาอันควร จนนายกรัฐมนตรี
แหงราชอาณาจักรกัมพูชาตองยืนรอที่เชิงบันไดหลังจากที่ลงจากเครื่องบิน ซึ่งไมเปนไปตามแผนการที่
ไดตกลงกันไว ดังน้ัน รองอธิบดีกรมพิธีการทูตจึงสั่งการใหเจาหนาที่กองรับรองที่ควบคุมขบวนรถยนต
นําขบวนรถยนตเขาไปในลานบินเพื่อรับรองนายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะในทนัท ี
กอนที่จะมีสิ่งไมพึงประสงคเกิดข้ึน โดยไมสนใจการหามปรามของนายทหารดังกลาว25 

-  ในการตอนรับนายเอ็ม ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย 
และภริยา ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) 
ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2559 ณ ทาอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายทหารยศเรือ
อากาศตรีและทีมงานที่เปนนายทหารช้ันประทวน ซึ่งมีหนาที่ขับรถ Follow me นํารถบันไดของการ
บินไทยจํานวน 3 คัน ไปเทียบที่ประตูเครื่องบิน Boeing 747-400 ของสายการบินแอรอินเดียที่เปน
พาหนะของรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดียและคณะ แจงวา พวกตนไมทราบวา จะตองนํารถ
บันไดของการบินไทยทั้ง 3 คัน ไปเทียบที่ประตูไหนของเครื่องบินบาง ทั้งที่ทีมงานกองรับรองไดหารือ
ในรายละเอียดทุกข้ันตอนไวกับผูแทนกองทัพอากาศซึ่งเปนนายทหารยศนาวาอากาศเอกไปแลว โดย
มีผูชวยทูตฝายทหารอากาศของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย เจาหนาที่การบนิไทย 
และเจาหนาที่สายการบินแอรอินเดีย เขารวมหารือดวย ดังน้ัน ทีมงานกองรับรองจึงตองใชเวลานาน
พอสมควรในการบรรยายสรุปข้ันตอนตางๆ ใหนายทหารอากาศกลุมน้ันฟงอยางละเอียด จนสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนการที่ไดตกลงกันไวไดอยางเรียบรอย  

-  ในช วงที่ คณะลวงหนาของกระทรวงการต างประเทศและสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเดินทางไปสํารวจสถานที่คายผูลี้ภัยบานถํ้าหิน อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมการเยือนของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแหงรัฐ สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียน ที่มีกําหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 

                                                
25

 สัมภาษณ  รังสรรค  ศรีมังกร,  รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครดูไบ,  23 พฤษภาคม 2559. 
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(Official Visit) ระหวางวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 ปลัดจังหวัดราชบุรีไดขอจัดสรรงบประมาณให
จังหวัดราชบุรีเพื่อใชเปนคาใชจายในการตอนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแกนางออง ซาน ซู จีและคณะ 
ทั้งที่ผูวาราชการจังหวัดราชบุรีไดไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคล
สําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ทําเนียบรัฐบาล และไดรับฟงการช้ีแจง
ของผูแทนสํานักงบประมาณดวยแลววา ใหสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของจะขออนุมัติจัดสรรเงิน
งบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง และขอใหสงสรุปคาใชจาย ใหฝายเลขานุการ (สํานักพิธี
การและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี ทราบดวย26 

สรุปวา การติดตอสื่อสารเพื่อถายทอดขอมูลไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางไมครบถวน 
หรือไมเที่ยงตรงเพียงพอเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของการประสานงาน (Coordinating) 
ซึ่งสงผลใหทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรองตองเสียเวลาในการช้ีแจงและอธิบายในประเด็น
ตางๆ ที่ไดตกลงกันไวแลวในที่ประชุมใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ในทุกจุดและทุก
ข้ันตอน ซ้ําแลวซ้ําอีก เพื่อใหแนใจวา ทุกฝายมีความเขาใจที่ตรงกันอยางแทจริง และหลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความเขาใจผิดของเจาหนาที่บางราย 
 
3.6 การรายงาน (Reporting) 

หมายถึง กระบวนการและเทคนิคของการแจงใหผูบังคับบัญชาตามช้ันไดทราบถึงผล และ
ปญหาในการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร (Communication) ในองคการ 
การรายงานถือเปนมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานอีกดวย 

ในการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการใน
ฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ก็เชนเดียวกัน ทุกครั้งที่มีความขลุกขลัก ปญหา หรืออุปสรรค
เกิดข้ึนต้ังแตข้ันตอนเตรียมการไปจนสิ้นสุดการเยือน เจาหนาที่ในทีมงานตอนรับการเยือนไดรับคําสั่ง
ใหตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันที เพื่อผูบังคับบัญชาจะไดหาทางแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม เทาที่ผานมา ผูบังคับบัญชาในกรมพิธีการทูตทุกลําดับช้ันสามารถจัดการกับปญหาไดเปน
อยางดี เน่ืองจากเปนผูที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณการทํางานดานพิธีการทูตและการตอนรับ
การเยือนสูง มีปฏิภาณไหวพริบและกลาตัดสินใจ อีกทั้งการทํางานในกรมพิธีการทูตและกองรับรอง 
โดยเฉพาะในทีมงานตอนรับการเยือนซึ่งติดตามอํานวยความสะดวกแกแขกของรัฐบาลยังมีสายการ
บังคับบัญชาสั้น จึงทําใหการรายงานปญหาไปยังผูบังคับบัญชาเปนไปอยางรวดเร็วและนํามาซึ่งแกไข
ปญหาไดอยางฉับไว 

นอกจากน้ัน สิ่งที่เกิดข้ึนใหมภายใตการบังคับบัญชาของอธิบดีกรมพิธีการทูตทานปจจุบัน
คือ การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหลังการเยือน (After Action Report) ซึ่งนาจะมีการจัดทํามา
นานแลว แตเน่ืองจากมีการเยือนในเวลาที่ใกลเคียงกันบอยครั้ง เจาหนาที่จึงตองรีบเตรียมการตอนรบั
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 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, บันทึกสําหรับประธานในการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับ
บุคคลสําคัญที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อเตรียมการตอนรับนางออง 
ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแหงรัฐ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา, ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล วันจันทรที่ 13 
มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.  
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การเยือนครั้งตอไปโดยไมมีเวลาทํารายงานปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการเยือนครั้งที่ผานมา การ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติหลังการเยือน (After Action Report) ทําใหผูบังคับบัญชาระดับสูงไดรับ
ทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการเยือนอยางละเอียดจนสามารถนําไปใชเปนบทเรยีนที่
ไดรับ (Lesson Learnt) และขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) ในการวางแผนจัดเตรียมการเยือนครั้ง
ตอไปไดเปนอยางดี 

 
3.7 การงบประมาณ (Budgeting) 

หมายถึง ภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทางการเงินและการคลัง ไดแก การจัดทํา
งบประมาณ การจัดทําบัญชีการใชจายเงิน และการตรวจสอบควบคุมดานการเงินขององคการ 

ในดานการงบประมาณสําหรับการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) น้ัน คาใชจายทั้งหมดในการตอนรับบุคคล
สําคัญตางประเทศและคณะผูติดตามที่รับเปนแขกของรัฐบาล และคาใชจายของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสวนลวงหนา จะเบิกจายจาก “งบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน” 
ประจําปงบประมาณน้ันๆ โดยรองนายกรัฐมนตรีที่เปนประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 
(Official Visit) มีหนาที่นําความกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการ และสวนราชการที่
เกี่ยวของจะขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง27 

ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ กองรับรอง กรมพิธีการทูต จึงทําหนาที่ตอนรับการเยือนของแขกของ
รัฐบาลไดโดยไมตองมี หรือใชงบประมาณของตนเอง และเมื่อการเยือนไดเสร็จสิ้นลงแลว เจาหนาทีใ่น
กองรับรองที่รับผิดชอบการเยือนแตละครั้งก็จะรวบรวมใบแจงหน้ีจากหนวยงานภาคเอกชนทุกแหงที่
ใหบริการแกบุคคลสําคัญตางประเทศและคณะผูติดตาม ที่รับเปนแขกของรัฐบาล และคาใชจายของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสวนลวงหนาในสวนที่กองรับรองไดไปติดตอขอรับบริการไว เชน โรงแรม
ที่พักของคณะ โรงพิมพที่เปนผูจัดพิมพเลมกําหนดการ ฯลฯ สงไปยังสํานักบริหารการคลัง สํานัก
ปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ เพื่อสงตอไปใหสํานักงบประมาณเบิกจายเงินใหหนวยงาน
เอกชนเหลาน้ันตอไป สรุปไดวา ภารกิจดานการงบประมาณ (Budgeting) จึงแทบไมเปนปญหาใน
การตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) 
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บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

หลังจากที่ไดนําหลักการทั้ง 7 ประการของทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB มาเปน
แนวทางในการวิเคราะหและนําเสนอปญหา และอุปสรรคของการบริหารจัดการการตอนรับการเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ
ในบทที่ 3 แลว ขอสรุปผลการศึกษา ดังน้ี 

4.1.1  ดานการวางแผน (Planning)  
พบวา กรมภูมิภาคแตละกรม ตางก็เสนอใหรัฐบาลตอนรับบุคคลสําคัญของ

ประเทศที่อยูภายใตการดูแลของตนเปนแขกของรัฐบาล (Official Visit) ในเวลาคอนขางกระช้ันชิด 
และบางครั้งเกิดข้ึนในชวงเวลาใกลเคียงหรือทับซอนกัน โดยอางผลประโยชนแหงชาติเปนหลัก และ
ขาดการประสานงานกันเองระหวางกรมภูมิภาค อีกทั้งยังขาดการประสานงานลวงหนากับกองรับรอง 
กรมพิธีการทูต ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการตอนรับทั้งแขกของรัฐบาล และแขกของกระทรวง
การตางประเทศ และสํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานที่
ดําเนินการดานการตอนรับประมุข ผูนํา และบุคคลสําคัญตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
นายกรัฐมนตรี28 ในขณะที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการตางประเทศก็ไมมีการ
วางแผนลวงหนาในภาพรวมวา จะตอบรับคําขอเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศทานใด ในเวลาใด หรือจะเชิญบุคคลสําคัญ
ตางประเทศทานใดมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อใดบาง ซึ่ง
ขัดแยงกับหลักการที่ระบุไวในคูมือการตอนรับของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ระบุวา รัฐบาลจะ
ตอนรับการเยือนในฐานะแขกของรัฐบาลแตละประเภทปละกี่ครั้งและตองใชเวลาทาบทามลวงหนา
นานเทาใด สงผลใหรัฐบาลตอบรับคําขอมาเยือนประเทศไทยของบุคคลสําคัญตางประเทศ หรือเชิญ
บุคคลสําคัญตางประเทศมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลหลายรายในชวงเวลาที่ใกลเคียง
หรือทับซอนกันบอยครั้ง และทําใหภารกิจตอนรับการเยือนของแขกของรัฐบาลและแขกของกระทรวง
การตางประเทศหลายคณะตองมา “ชนกันกลางอากาศ” ณ กองรับรอง ซึ่งเปนหนวยงานผูปฏิบัติ 
ยังผลใหเกิดความฉุกละหุกในการเตรียมการเยือนภายใตขอจํากัดทางเวลาและบุคลากรซึ่งมีจํานวนใน
สัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณและความเรงดวนของภารกิจจนกอใหเกิดปญหาในการจัดสรร
บุคลากรมารองรับภารกิจใหเพียงพอ ทั้งน้ี ยังไมนับรวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่กองรับรองตองปฏิบัติในเวลา
เดียวกันดวย การตอนรับการเยือนของแขกรัฐบาลหลายคณะในเวลาที่ใกลเคียงหรือทับซอนกัน ยังทํา
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 ชนิดา  เกษมศุข,  “การใชพิธีการตางประเทศเพื่อสงเสริมภาพลักษณนายกรัฐมนตรี,” เอกสารประเมินผลงาน
เพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ 
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ใหกองรับรองไมสามารถวางแผนลวงหนาในการบริหารจัดการภารกิจใหสมดุลยกับจํานวนบุคลากรได
อยางเหมาะสม อันสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการทํางาน และมีความเสี่ยงสูงตอความ
ผิดพลาดในการตอนรับ 

4.1.2  ดานการจัดองคการ (Organizing) ในระดับชาติ  
พบวา แมวารัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่

เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานและมีผูแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เปนกรรมการเพื่อใหเปนองคการระดับชาติ
ที่มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลอยางมีระบบ แตในบางครั้ง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ก็ไมสามารถนัดหมายรองนายกรัฐมนตรีใหมาเปนประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ได ตามเวลาที่
เหมาะสม เน่ืองจากรองนายกรัฐมนตรีมักติดภารกิจ ทําใหตองจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ในชวง
ที่รองนายกรัฐมนตรีสะดวก ทั้งที่เปนชวงเวลาที่ยังมีขอมูลที่เกี่ยวกับการเยือนไมครบถวนเพียงพอตอ
การวางแผนตอนรับการเยือน สงผลใหไมสามารถมอบหมายภารกิจใหหนวยงานตางๆ รับไปปฏิบัติได
อยางชัดเจนและครบถวนอยางที่ควรจะเปน การจัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยเนนความสะดวกของ
ประธานการประชุมเปนหลัก มากกวาความเหมาะสมของเวลา (Timing) เปนปญหาในสวนของการ
จัดองคการ (Organizing) ที่สงผลกระทบยอนกลับไปยังการวางแผนการเยือน (Planning) ดวย
เชนกัน 

ในสวนของการจัดองคการ (Organizing) ในระดับหนวยงานผูปฏิบัติ พบวา 
หนวยงานผูปฏิบัติหลักในการตอนรับการเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล (Official Visit) ซึ่งทําหนาที่ทั้งการวางแผนและบริหารจัดการการตอนรับการเยือนใน
ภาพรวม ไดแก กองรับรอง ซึ่งเปนหนวยงานระดับ “กอง” ในสังกัดกรมพิธีการทูต กระทรวงการ
ตางประเทศ ที่มีขาราชการเพียง 10 คน ดังน้ัน หากมีการเยือนของแขกรัฐบาลเกิดข้ึนอีกในชวงเวลา
ที่ใกลเคียงกัน หรือทับซอนกัน หรือมีการเยือนของแขกของกระทรวงการตางประเทศในชวงเวลา
เดียวกันดวย ก็จะกอใหเกิดปญหาในการจัดสรรบุคลากรมารองรับภารกิจที่ใชแรงงานจํานวนมาก 
(Labour Intensive) เหลาน้ีใหเพียงพอ ทั้งน้ี ยังไมนับรวมภารกิจอื่นๆ ที่กองรับรองยังตองปฏิบัติใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งมีความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานพิธีการทูตไมย่ิงหยอนไปกวากัน 

หากพิจารณาจากถอยคําวา “แขกของรัฐบาล” ซึ่งมีความหมายวา รัฐบาลเปน
เจาภาพการเยือนแลว สิ่งที่เจาหนาที่กองรับรองในทุกยุคทุกสมัยมีความคาดหวังตลอดมาคือ การมี
สวนรวมของเจาหนาที่สํานักพิธีการและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในทีมงานตอนรับการ
เยือนเพื่อจะทํางานเคียงบาเคียงไหลกับเจาหนาที่กองรับรอง ในการติดตามอํานวยความสะดวกแก
บุคคลสําคัญตางประเทศและคณะ ที่มาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะ “แขกของ
รัฐบาล” ไปทุกหนทุกแหงตลอดการเยือน ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับหนวยงานตางๆ ที่จัดเจาหนาที่มา
ทํางานเคียงบาเคียงไหลรวมกับทีมงานของกองรับรอง ในประเด็นที่อยูในความรับผิดชอบตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) ของตนจนบอยครั้งแลว บุคลากรในหนวยงานเหลาน้ีมี
โอกาสไดมีสวนรวมในการตอนรับการเยือน และไดสัมผัสกับบรรยากาศที่แทจริงของการตอนรับ 
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การเยือนใน “ภาคสนาม” ที่มักมีความเครียดสูง มากกวาเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งนาจะมีฐานะเปน “เจาภาพหลัก” อันสงผลใหเจาหนาที่เหลาน้ีมีประสบการณตรง
ในการตอนรับการเยือนจนมองเห็นปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนการแกไขปญหา ได
มากกวาเจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมักไมเห็นภาพการตอนรับการเยือนที่เกิดข้ึนจริง 
“นอกรั้วทําเนียบรัฐบาล” ดวยสายตาของตนเอง จึงไมทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนไดอยาง
แทจริง 

นอกจากน้ัน ยังมีการจัดองคการในระดับทวิภาคี ไดแก การประชุมระหวางคณะ
ลวงหนาของประเทศที่จะมีบุคคลสําคัญมาเยือนซึ่งนําโดยเอกอัครราชทูตและอธิบดีกรมพิธีการทูต
ของประเทศน้ัน กับทีมงานตอนรับการเยือนของฝายไทยซึ่งนําโดยอธิบดีกรมพิธีการทูตเพื่อหารือกัน
ในรายละเอียดทุกข้ันตอนของรางกําหนดการเยือนอันจะทําใหทั้งสองฝายมีความเขาใจที่ตรงกันในทกุ
รายละเอียดโดยอธิบดีกรมพธีิการทูตในฐานะหัวหนาคณะฝายไทย และ Thai Chief of Protocol จะ
เปนผูช้ีแจงรายละเอียดตางๆ ใหคณะลวงหนาทราบและทําหนาที่เปน “จุดเช่ือมโยง” ระหวางทีมงาน
ตอนรับการเยือนฝายไทยกับคณะลวงหนาและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศน้ัน ซึ่งมีภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกับฝายไทยใหทํางานดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.1.3  ดานการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing)  
พบวา นอกเหนือจากจํานวนบุคลากรซึ่งมีสัดสวนที่นอยมากจนไมเพียงพอตอ

ปริมาณ และความเรงดวนของภารกิจตอนรับการเยือนที่มักเขามาหลายภารกิจในชวงเวลาใกลเคียง
หรือทับซอนกันแลว กองรับรองซึ่งเปนหนวยงานผูปฏิบัติหลักในการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศ
ที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ยังประสบ
ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของนักการทูตปฏิบัติการในยุคปจจุบัน ซึ่งแมจะมีความมุงมั่นในการทํางาน
เชนเดียวกับนักการทูตปฏิบัติการในอดีต แตยังขาดความละเอียดรอบคอบและไมสามารถคิดหา
วิธีการไปสูเปาหมายไดเอง สงผลใหมีความลาชาในการทํางานและคุณภาพของงานลดลงจนถูกตําหนิ
จากผูบังคับบัญชาระดับสูงบอยครั้งข้ึน และทําใหผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการกองจําเปนตองลงมา
กวดขันการทํางานในทุกข้ันตอนและทุกช้ินงานโดยละเอียดมากกวาที่ควรจะเปน สาเหตุของเรื่องน้ี 
อาจเกิดจากการเขาสูตลาดแรงงานของคนใน Generation Y ซึ่งมักไดรับการเลี้ยงดูอยางตามใจและมี
ผูปกครองคอยสรรหาทุกสิ่งในชีวิตมาใหโดยไมตองแสวงหาเองมาต้ังแตเด็กจนติดนิสัยมาจนเขารับ
ราชการในปจจุบัน อีกทั้งในป 2557 กระทรวงการตางประเทศไดเปดรับขาราชการแรกเขาจํานวน
มากในรุนเดียวกัน สงผลตอการคัดกรองคุณภาพของบุคลากรที่เขารับราชการในป น้ันดวย 
นอกจากน้ัน การที่กระทรวงการตางประเทศไดนํานโยบายโยกยายหมุนเวียน (Rotation) มาใชกับ
นักการทูตแรกเขาอีกครั้ง ก็ไดสงผลทําใหนักการทูตปฏิบัติการแรกเขาในกองรับรองมีเวลาทํางานไม
เพียงพอที่จะสะสมความชํานาญและประสบการณในการทํางานไดมากเทากับนักการทูตปฏิบัติการ
แรกเขาในยุคกอนหนา ซึ่งไมมีการนําระบบโยกยายหมุนเวียน (Rotation) มาใช และยังทําใหไมมี
ความทรงจําขององคกร (Institutional Memory) ที่นําเอามาประยุกตใชกับการตอนรับการเยือนที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันได สงผลใหผูอํานวยการและรองผูอํานวยการกองรับรอง และหัวหนาฝายตองใช
ความพยายามและเวลาเปนอยางมากในการฝกฝนนักการทูตปฏิบัติการที่เขามาใหมใหสามารถทํางาน
ไดอยางที่สมควรจะเปน  
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4.1.4  ดานการอํานวยการ (Directing)  
พบวา การที่ผูที่ดํารงตําแหนงอธิบดีและรองอธิบดีกรมพิธีการทูต ซึ่งมีฐานะเปน 

Thai Chief และ Deputy Chief of Protocol ดวย มักเปนนักการทูตระดับบริหารที่มีประสบการณ
การทํางานดานพิธีการทูตสูง สงผลใหสามารถอํานวยการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงย่ิง 
สวนผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองรับรองสวนใหญก็มักเปนบุคลากรทีเ่คยทาํงานในกองรบัรองมากอน 
สงผลใหการอํานวยการตอนรับเยือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แมตองเผชิญกับปญหาและขอจํากัด
มากมายก็ตาม อีกทั้งในระหวางการเยือนทุกครั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตไดชวยแกไขปญหาเฉพาะหนา
หลายกรณีที่เกิดข้ึนตรงจุดน้ัน (On Spot) ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยอาศัยความชํานาญและ
ประสบการณการทํางานที่ยาวนานในการคาดการณลวงหนา และหาทางปองกันปญหาไวกอน หรือ
หาวิธีการแกไขปญหา (หากไมอาจปองกันได) ไวแตเนินๆ นอกจากน้ัน ยังใชการทํางานเปนทีม 
(Teamwork) เพื่อกํากับดูแลการเยือนอยางใกลชิด 

4.1.5  ดานการประสานงาน (Coordinating)  
พบวา การประชุมประสานงานระหวางกรมซึ่งเปนกลไกการประสานงานภายใน

กระทรวงการตางประเทศที่ทําหนาที่ยับย้ังมิใหการเยือนเกิดข้ึนในเวลาที่ทับซอน หรือใกลเคียงกัน
มากจนเกินไป ไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพบดวยวา การที่ผูแทนของบาง
หนวยงานใหความรวมมอือยางผิวเผินและบายเบี่ยงที่จะใหความอนุเคราะหที่มากข้ึน เมื่อไดรับการ
รองขอในกรณีที่จําเปน โดยอางมักวา ไมมีอํานาจ หรือ ไมใชหนาที่ของตน และการติดตอสื่อสารเพื่อ
ถายทอดขอมูลไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางไมครบถวน หรือไมเที่ยงตรงเพียงพอเปนปญหาและ
อุปสรรคที่สําคัญที่สุดของการประสานงาน (Coordinating) ซึ่งสงผลใหทีมงานตอนรับการเยือนของ
กองรับรองตองเสียเวลาในการช้ีแจงและอธิบายในประเด็นตางๆ ที่ไดตกลงกันไวแลวในที่ประชุม
ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ในทุกจุดและทุกข้ันตอน ซ้ําแลวซ้ําอกี เพื่อใหแนใจวา ทุก
ฝายมีความเขาใจที่ตรงกันอยางแทจริงและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความเขาใจผิด
ของเจาหนาที่บางราย 

4.1.6  ดานการรายงาน (Reporting)  
พบวา ทุกครั้งหากมีปญหา หรืออุปสรรคเกิดข้ึนต้ังแตข้ันตอนเตรียมการเยือนไป

จนถึงสิ้นสุดการเยือน เจาหนาที่ในทีมงานตอนรับการเยือนไดรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันที 
เพื่อผูบังคับบัญชาจะไดหาทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม โดยเทาที่ผานมา ผูบังคับบัญชาในกรม
พิธีการทูตทุกลําดับช้ันสามารถจัดการกับปญหาตางๆ ไดดี เน่ืองจากเปนผูที่มีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณการทํางานดานพิธีการทูตและการตอนรับการเยือนสูง มีปฏิภาณไหวพริบ และกลา
ตัดสินใจ อีกทั้งการทํางานในทีมงานตอนรับการเยือนซึ่งติดตามอํานวยความสะดวกแกแขกของ
รัฐบาลยังมีสายการบังคับบัญชาสั้น จึงทําใหการรายงานปญหาไปยังผูบังคับบัญชาเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว และนํามาซึ่งการแกไขปญหาไดอยางฉับไว นอกจากน้ัน การทํารายงานผลการปฏิบัติหลังการเยือน 
(After Action Report) ยังทําใหผูบังคับบัญชาระดับสูงไดรับทราบปญหาและอุปสรรคระหวางการ
เยือนอยางละเอียดจนสามารถนําไปใชเปนบทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learnt) และขอมูลสะทอนกลับ 
(Feedback) ในการวางแผนจัดเตรียมการเยือนครั้งตอไปไดเปนอยางดีอีกดวย  
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4.1.7  การงบประมาณ (Budgeting)  
พบวา ภารกิจดานการงบประมาณไมเปนประเด็นปญหาในการตอนรับบุคคลสาํคัญ

ตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) 
เน่ืองจากคาใชจายทั้งหมดในการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศและคณะผูติดตามที่รับเปนแขกของ
รัฐบาล และคาใชจายของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมทั้งสวนลวงหนา จะเบิกจายจาก “งบกลางรายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน” ประจําปงบประมาณน้ันๆ โดยรองนายกรัฐมนตรีที่เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคลสําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) มีหนาที่นําความกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เพื่ออนุมัติในหลักการ และสวนราชการที่เกี่ยวของจะขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณโดยตรงตอไป 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  ผูบริหารระดับสูงในกระทรวงการตางประเทศควรกําชับใหกรมภูมิภาคทุกกรม

พยายามวางแผนลวงหนาในระยะยาวใหมากข้ึนในการทาบทามเชิญบุคคลสําคัญตางประเทศให
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) และการเยือน
ในระดับอื่นๆ เชน Working Visit, As Guest of the Government และแขกของกระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหการเยือนตางๆ เกิดข้ึนในชวงเวลาที่ทับซอนกัน หรือใกลเคียงกัน
จนเกินไป โดยอาจกําหนดเวลาลวงหนาที่แนนอนกวาน้ี และในกรณี ที่มีบุคคลสําคัญตางประเทศขอ
มาเยือนประเทศไทย ก็อาจพิจารณารับคําขอโดยใชหลักการมากอนไดกอน (First Come/First 
Serve) และจริงจังกับการจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ของบุคคลสําคัญตางประเทศที่ขอมาเยือน
ใหมากข้ึน เน่ืองจากหนวยงานที่ทําหนาที่ตอนรับการเยือนในทุกระดับมีเพียงกองรับรองเพียงกอง
เดียวเทาน้ัน 

2)  ควรใช “การประชุมประสานงานระหวางกรม” ในการจัดระเบียบชวงเวลาการ
ตอนรับการเยือนประเทศไทยของแขกของรัฐบาลประเภทตางๆ และแขกของกระทรวงการ
ตางประเทศ มิใหทับซอน หรือใกลเคียงกันมากจนเกินไป โดยประธานการประชุมอาจทําหนาที่
เสมือน “ตํารวจจราจร” ที่คอยจัดระเบียบการตอนรับการเยือนไมใหคับค่ัง เชนเดียวกับที่เคยทํา
ในชวงป 2544-2545 สวนกรมพิธีการทูตก็ควรมอบหมายใหกองรับรองซึ่งถือเปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
(Stake Holders) โดยตรง หากมีการเยือนเกิดข้ึนในเวลาที่ทับซอนหรือใกลเคียงกัน สงผูแทนเขารวม
การประชุมดังกลาวดวย แตน่ันก็หมายความวา กองรับรองจะตองมีจํานวนบุคลากรมากกวาที่เปนอยู
ในปจจุบัน เพื่อที่จะไดมีเวลาไปเขารวมการประชุม นอกจากน้ัน การใชกลไก “การประชุมอธิบดี” ซึ่ง
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานและมี
อธิบดีทุกกรม ตลอดจนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี เขารวมการประชุม เปนเวทีในการพิจารณาจัด
ระเบียบชวงเวลาการตอนรับการเยือนประเทศไทยของแขกของรัฐบาลประเภทตางๆ และแขกของ
กระทรวงการตางประเทศ มิใหทับซอน หรือใกลเคียงกันจนเกินไป ก็นาจะชวยแกไขปญหาดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับเรื่องน้ี อธิบดีกรมพิธีการทูต มีความเห็นวา ควรจะมีการประชุมอธิบดี
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เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคําขอมาเยือน และการเชิญบุคคลสําคัญตางประเทศใหมาเยือนประเทศไทยใน
ฐานะแขกของรัฐบาล และแขกของกระทรวงการตางประเทศ เปนประจําทุกเดือน เพื่อใหทราบ
สถานการณลาสุด และเตรียมตัวรับมือไดทันทวงที ทั้งน้ี อธิบดีกรมพิธีการทูตจะชวยทําหนาที่สะทอน
จังหวะในการปฏิบัติงาน (Operating Tempo) ของกองรับรองใหที่ประชุมทราบดวยวา มีภารกิจที่
จะตองปฏิบัติในชวงเวลาตางๆ มากนอยเพียงใด และมีความพรอมที่จะรองรับภารกิจใหมหรือไม   

3)  ในเมื่อบุคคลสําคัญตางประเทศไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการในฐานะ “แขกของรัฐบาล” ซึ่งมีความหมายวา รัฐบาลเปนเจาภาพในการจัดการตอนรับ 
การเยือน และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ดูแลกิจการทั้งปวงของ
นายกรัฐมนตรี จึงนาจะมีฐานะเปน “เจาภาพหลัก” ในการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทาง
มาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะ “แขกของรัฐบาล” ดวย จากเหตุผลดังน้ี สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงควรมีนโยบายใหสํานักพิธีการและรับรอง มีบทบาทเพิ่มข้ึนในฐานะ
เจาภาพหลักโดยการจัดเจาหนาที่ซึ่งมีประมาณ 40 คน โดยในจํานวนน้ีเปนขาราชการถึง 18 คน  มา
ทํางานเคียงบาเคียงไหลรวมกับทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรองในทุกข้ันตอน โดยเฉพาะใน
การติดตามอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญตางประเทศและคณะ ที่มาเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการในฐานะ “แขกของรัฐบาล” ไปทุกหนทุกแหงทั่วประเทศไทยตลอดการเยือน เพื่อที่จะได
สัมผัสกับบรรยากาศที่แทจริงของการตอนรับการเยือนใน “ภาคสนาม” ซึ่งมักมีความเครียดสูง อันจะ
ทําใหเจาหนาที่เหลาน้ีมีประสบการณโดยตรงในการตอนรับการเยือน จนสามารถมองเห็นปญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดมากกวาเพียงทําหนาที่ตอนรับ 
การเยือนของแขกของรัฐบาล “ในรั้วทําเนียบรัฐบาล” เทาน้ัน อยางไรก็ตาม ในระหวางการเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของนางออง ซาน ซู จี ที่
ปรึกษาแหงรัฐ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหสํานักพิธีการและรับรอง จัดเจาหนาที่ไปเตรียมการตอนรับนางออง ซาน ซู จ ี
ซึ่งเดินทางไปเยือนศูนยการเรียนรูชุมชนบานหัวอาว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อันถือเปนการ
แบงเบาภารกิจของกองรับรองลงไปไดมาก และนับเปนนิมิตรหมายอันดีในการทํางานรวมกันเชนน้ี
ตอไปในอนาคต 

4)  โดยที่งานพิธีการทูตเปนสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประการหน่ึง
ของกระทรวงการตางประเทศ และการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอยาง
เปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) แขกของรัฐบาลประเภทอื่นๆ และแขกของ
กระทรวงการตางประเทศเปนภารกิจที่มีความละเอียดออนสูง มีรายละเอียดปลีกยอยมาก ตองมีการ
วางแผนและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมและทันทวงที กระทรวงการตางประเทศจึงควร
มีนโยบายคัดเลือกบุคลากรที่รักงาน มีความคลองตัวสูง สูงาน มีทักษะ และประสบการณ ทั้งที่เปน
นักการทูตปฏิบัติการ ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ มาทํางานในกองรับรองในจํานวนที่มากข้ึน 
อีกทั้ง นักการทูตปฏิบัติการแรกเขาควรมีโอกาสทํางานในกองรับรองเพื่อสรางพื้นฐานการทํางานเปน
ทีมและควรมีเวลาในการปฏิบัติงานที่กองรับรองนานกวาที่เปนอยูในปจจุบันเพื่อจะไดเสริมสราง
ประสบการณการทํางานและเปนกําลังหลักที่ผูบังคับบัญชาสามารถใหความเช่ือถือ ไววางใจ และ
พึ่งพาได  
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5)  กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาปรับโครงสรางองคกรภายในกรมพิธี
การทูตโดยนําฝายจัดการเยือนตางประเทศของบุคคลสําคัญฝายไทย ซึ่งปจจุบัน สังกัดกองแบบพิธี 
กรมพิธีการทูตมารวมกับกองรับรอง และปรับสถานะข้ึนเปน “สํานักการเยือน” โดยมีขาราชการ
ประเภทอํานวยการระดับสูง (ซี 9 เดิม) เปนผูบังคับบัญชา เชนเดียวกับสํานักนโยบายและแผน สํานัก
บริหารบุคคล สํานักบริหารการคลัง และมีนักการทูตชํานาญการพิเศษ (ซี 8 เดิม) จํานวน 2-3 คน ทํา
หนาที่หัวหนากลุมงานตางๆ เชน กลุมงานตอนรับการเยือน กลุมงานการเยือนตางประเทศ กลุมงาน
อํานวยความสะดวก และกลุมงานจัดเลี้ยง พรอมทั้งเพิ่มจํานวนนักการทูตชํานาญการ และปฏิบัติการ 
ใหมากข้ึนกวาเดิมสองถึงสามเทา เพื่อใหมีจํานวนบุคลากรมากเพียงพอที่จะรองรับภารกิจตางๆ ที่
เกิดข้ึนในเวลาทับซอน หรือใกลเคียงกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังทําใหเจาหนาทีก่อง
รับรองเดิมที่คุนเคยแตเฉพาะการตอนรับการเยือนของบุคคลสําคัญตางประเทศในประเทศไทยไดมี
โอกาสหมุนเวียนไปสัมผัสกับการทํางานการเยือนตางประเทศของบุคคลสําคัญฝายไทย เชน 
นายกรัฐมนตรี ดวย ซึ่งจะเปนผลดีตอการเปดโลกทัศนรับรูแบบแผนพิธีการของประเทศอื่นๆ ที่อาจ
นํามาประยุกตใชกับพิธีการตอนรับการเยือนประเทศไทยของบุคคลสําคัญตางประเทศในฐานะแขก
ของรัฐบาลตอไปในอนาคต 

6)  ในอนาคต กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาเปดตําแหนงพนักงานของรฐั
ที่เรียกวา “เจาหนาที่พิธีการทูตที่ไดรับอนุญาต” (Licenced Protocol Officers) ในรูปแบบเดียวกัน
กับกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐอินเดีย29 เพื่อทําหนาที่เปนบุคลากรหลักในการตอนรับการ
เยือนของบุคคลสําคัญตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทยทั้งในฐานะแขกของรัฐบาลและแขกของ
กระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในกรณีที่เปนการเยือนสวนตัวหรือแวะผาน 
ทดแทนนักการทูตที่ทํางานตอนรับการเยือนในกองรับรอง โดยเจาหนาที่เหลาน้ีจะตองประจําการอยู
เฉพาะในประเทศไทย (Homebased) เทาน้ัน เพื่อจะไดมีความตอเน่ืองในการสะสมทักษะความ
ชํานาญและประสบการณการทํางาน และตองปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลควบคุมของ
ผูอํานวยการกองรับรองซึ่งเปนนักการทูตระดับอํานวยการ 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
1)  เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีสวนรับผิดชอบในการ

ตอนรับการเยือนกับกองรับรองมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน และลดปญหาการถายทอดขอมูลอยางไม
ครบถวนหรือเที่ยงตรงเพียงพอ ไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบั ติ หนวยงานตางๆ เหลาน้ันจึงควรแตงต้ัง
เจาหนาที่ประสานงาน (Focal Point) ของแตละหนวยงานที่รูรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบ
ของหนวยงานน้ันๆ ในการเยือนทุกข้ันตอน และมีอํานาจสั่งการได (ซึ่งควรจะเปนผูแทนของ
หนวยงานน้ันๆ ที่เคยมาประชุมหารือในรายละเอียดกับเจาหนาที่กองรับรองมากอนแลว) มา
ประสานงานกับทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรอง ในชวงที่มีการเยือนเกิดข้ึน ทั้งน้ี ในเวลา 1-2 
ปที่ผานมา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดใหมีนายตํารวจยศพันตํารวจเอก (พิเศษ) ซึ่งมีตําแหนงเปน
รองผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจจราจร และเปนผูรวมวางแผนดานการรักษาความปลอดภัยและ
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 กิตินัย  นุตกุล, งานพิธีการทูตของอินเดียที่สงผลกระทบตองานพิธีการทูตระหวางไทยกับอินเดีย: กรณีศึกษาการ
ปฏิบัติที่แตกตาง, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 7 (2558), หนา 16. 
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การจัดการจราจรในการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) กับกองรับรองทุกการเยือน มาประจํา (Embed) 
ทีมงานตอนรับการเยือนของกองรับรองตลอดการเยือนทุกครั้งแลว อันทําใหการประสานงานในดาน
การจัดขบวนรถยนต การจัดการจราจร และการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพกวาในอดีตอยางชัดเจน 

2)  ควรนําเทคโนโลยีดิจิตัลมาใชในการประสานงาน โดยกองรับรองไดริเริ่มการต้ัง
กลุม Line สําหรับการตอนรับการเยือนประเทศไทยของแขกรัฐบาลแตละครั้ง เพื่อใหบุคลากรที่มี
หนาที่เกี่ยวของกับการเยือนครั้งน้ันๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการตางประเทศ สามารถใช
แลกเปลี่ยนและแบงปน (Share) ขอมูลระหวางกันไดอยางทั่วถึงและรวดเร็วแบบ real time ใหมาก
ที่สุด ทั้งในชวงการเตรียมการเยือน และระหวางการเยือน อันเปนการลดงานดานเอกสาร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประสานงานใหสูงข้ึน อีกทั้งยังชวยใหการถายทอดขอมูลไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
เปนไปอยางถูกตองและครบถวนมากที่สุดดวย 

3)  แมวาการจัดการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาล(Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ เปนงานที่มีข้ันตอนทางพิธีการกํากับไวอยู
แลว และมักถูกมองจากบุคคลภายนอกวา เปนงานประจํา (Routine) หรือจําเจ แตในทางปฏิบัติ การ
ตอนรับการเยือนแตละครั้งมักมีความแตกตางกันในรายละเอียดบางประเด็นที่มีความละเอียดออน
ทางการทูตสูงและตองพึงระวัง เพราะฉะน้ัน การซักซอมปฏิบัติกอนวันงานจริงจึงเปนสิ่งที่ควรกระทํา
อยางย่ิงเพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่เกี่ยวของใหตรงกัน อีกทั้ง
ยังเปนโอกาสที่จะไดตรวจสอบความพรอม และความถูกตองเรียบรอยของรายละเอียดตางๆ ดวย เชน 
ธงชาติและเพลงชาติของประเทศผูมาเยือน เสนทางที่ขบวนรถยนตของแขกรัฐบาลจะใช ข้ันตอน
ลําดับพิธีการตอนรับ ฯลฯ ซึ่งหากมีขอขัดของหรือปญหาใดๆ เกิดข้ึนก็จะทําใหเจาหนาที่มีเวลาเพียง
พอที่จะปรับปรุงแกไข เพื่อใหพิธีการตอนรับในวันจริงดําเนินไปอยางราบรื่น เรียบรอย และสมเกียรติ 

4)  ควรจัดต้ังเครือขายเจาหนาที่พิธีการทูตภายในประเทศเพื่อเปนเวทีใหบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดานพิธีการทูตของกระทรวงการตางประเทศ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหนวย
ราชการตางๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่เกี่ยวของ เชน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการทํางาน
รวมกัน รวมทั้งสรางความรูจักคุนเคยเพื่อความราบรื่นในการประสานงานกันในอนาคต โดยขณะน้ี 
รองอธิบดีกรมพิธีการทูตทานปจจุบันไดริเริ่มใชประโยชนจากความสัมพันธสวนตัวที่มีอยูกับ
ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะเพื่อนรวมรุนโรงเรียนในการเสริมสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับกรมพิธีการทูตใหแนนแฟนมากข้ึนจนทําใหกรมพิธีการทูต
ไดรับความอนุเคราะหจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิในดานการอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญ
ตางประเทศที่เดินทางเขา-ออกทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยางดีย่ิง30 และนําไปสูการประชุมระหวาง
กรมพิธีการทูตกับหนวยงานตางๆ ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมศุลกากร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฯลฯ โดยมี
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 สัมภาษณ  รุจ  ธรรมมงคล,  รองอธิบดีกรมพิธีการทูต,  14 กรกฎาคม 2559. 
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อธิบดีกรมพิธีการทูต และผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนประธานรวม เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2559 เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการแกไขปญหาตางๆ ในการอํานวยความสะดวกแกบุคคล
สําคัญตางประเทศที่เดินทางเขา-ออกทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

5)  นอกเหนือจากการที่จะตองเสียสละทุมเทเวลา กําลังกาย กําลังใจ และ
กําลังสติปญญาของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทํางานกันอยางหามรุงหามคํ่าแลว การตอนรับการเดินทาง
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญ
ตางประเทศ ยังเปนงานพิธีการทูตที่มีความละเอียดออนทางการทูต (Diplomatic Sensitivity) สูง มี
ข้ันตอนและรายละเอียดปลีกยอยมาก มีกระบวนการคิดและวางแผนอยางรอบคอบ และมีวิธีการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาอยางฉับไวและเหมาะสมอยางมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงตอการพลาดพลัง้
มาก ผูบังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศจึงควรใหความสําคัญลําดับแรก (Priority) 
ในการพิจารณาใหความดีความชอบเปนกรณีพิเศษแกบุคลากรทุกระดับที่มีหนาที่เกี่ยวกับการตอนรับ
การเยือนในระดับดังกลาว เชน การเลื่อนตําแหนงและข้ันเงินเดือนใหสูงข้ึนในอัตราที่รวดเร็วกวา
บุคลากรในหนวยงานอื่น ฯลฯ 

6)  ควรปรับปรุงสาระของคูมือการตอนรับบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทาง
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยมีการบรรยายรายละเอียดทุกข้ันตอนและมี
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและครบถวน และควรจัดทําคูมือดังกลาวในรูปแบบฐานขอมูลดิจิตัล 
(Digital Database) แทนการจัดพิมพเปนรูปเลมดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีต เพื่อประหยัดงบประมาณ
และสะดวกรวดเร็วในการปรับปรุงแกไขโดยผูที่ไดรับมอบอํานาจ (Authorized) ใหดําเนินการจาก
อธิบดีกรมพิธีการทูต  

7)  หากมีบุคลกรมาเสริมกําลังจนมีเวลาเพียงพอ ควรจัดใหมีการไปศึกษาดูงาน
การดานการตอนรับการเยือนของบุคคลสําคัญในประเทศที่มีการตอนรับการเยือนในระดับสูงบอยครัง้ 
เชน ญี่ปุน จีน สิงคโปร ฯลฯ เพื่อเปดโลกทัศนและนําหลักการและแนวปฏิบัติของประเทศเหลาน้ันมา
ประยุกตใชในการตอนรับการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official 
Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก 
การสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

สัมภาษณบุคคลที่มีสวนหรือเคยมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการตอนรับการเยือนประเทศ
ไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ จํานวน 5 
ราย ดังน้ี 

1.  นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ 
2.  นายรุจ ธรรมมงคล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ  
3.  นางชนิดา เกษมศุข ผูเช่ียวชาญดานแบบแผนพิธีการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานัก

แบบพิธีและรับรอง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
4.  นายเสก นพไธสง อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
5.  นายรังสรรค ศรีมังกร รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครดูไบ 

 
คําถามในการสัมภาษณ 

ในความคิดเห็นและประสบการณการทํางานของทาน การตอนรับการเดินทางเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ของบุคคลสําคัญตางประเทศ 
ตลอดเวลาที่ผานมา มีปญหาและอุปสรรคในดานตางๆ เหลาน้ี อยางไรบาง 

1.  การวางแผน (Planning) 
2.  การจัดองคการ (Organizing) 
3.  การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) 
4.  การอํานวยการ (Directing) 
5.  การประสานงาน (Coordinating) 
6.  การรายงาน (Reporting) 
7.  การงบประมาณ (Budgeting) 
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ภาคผนวก ข 
การเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศ 

 
การเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลของบุคคลสําคัญตางประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทย

รับผิดชอบในดานการอํานวยความสะดวก การอารักขา และคาใชจายตางๆ แบงได 3 ประเภท ดังน้ี 
 
1.  การเยือนอยางเปนทางการ (Official Visit) 

หมายถึง การเยือนอยางเปนทางการของประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล พระราชวงศช้ันสูง และ
หัวหนาองคการระหวางประเทศที่มีตําแหนงเทียบเทา และเปนแขกรับเชิญของรัฐบาลไทย โดยมีการ
จัดพิธีการรับรองตางๆ อยางเปนทางการเต็มรูปแบบ  

-  บุคคลในขายไดรับเชิญ คือ ประมุขของรัฐ พระราชวงศ หัวหนารัฐบาล และหัวหนา
องคการระหวางประเทศที่มีฐานะเทียบเทาหัวหนารัฐบาล โดยเปนการเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการครั้งแรกของการดํารงตําแหนงในวาระน้ัน และใหความสําคัญทั้งดานสารัตถะและพิธีการ 

-  กําหนดจํานวนการเยือนระดับ Official Visit ไมเกิน 6 ครั้งตอป ยกเวนในกรณีที่มีการ
เยือนกอนหรือหลังการประชุมระหวางประเทศที่ไทยเปนเจาภาพ และการทาบทามการเยือนควร
กระทําลวงหนาประมาณ 2 เดือน 

-  รัฐบาลไทยแตงต้ังและจัดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับบุคคล
สําคัญที่เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ  

-  มีการประกาศเยือน ณ เมืองหลวงสองฝาย กอนการเยือนประมาณ 1 สัปดาห  
-  ขอพระราชทานบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (หากมาเยือนพรอมกับคูสมรส) โดยนายกรัฐมนตรีและคูสมรส 
นําเขาเฝาฯ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหดําเนินการไมนอยกวา 2 สัปดาห กอนการ
เยือน และพิจารณาหลีกเลี่ยงการขอพระราชทานเขาเฝาฯ ในวันหยุดราชการ และวันสําคัญประจํา
ชาติของไทย ขอใหจัดการหารือขอราชการกับนายกรัฐมนตรี กอนการเขาเฝาฯ หากผูมาเยือนขอ
พระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาพระบรมวงศอื่น อาจขอพระราชทานพระราชานุญาตใหมีผูแทน
ของนายก รัฐมนตรีนําเขาเฝาฯ  

-  จัดคณะผูติดตามเกียรติยศ (Suite of Honour) ซึ่งประกอบดวย รัฐมนตรีเกียรติยศ 
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศ/องคการระหวางประเทศผูมาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต 
นายทหารเกียรติยศ ประจําผูมาเยือนตลอดการเยือนอยางเปนทางการ ในกรณีที่มีคูสมรส ใหเพิ่มคู
สมรสของรัฐมนตรีเกียรติยศและเอกอัครราชทูตไทยฯ และจัดเจาหนาที่ตํารวจประจําคูสมรส 

- จัดที่พักที่เหมาะสม โดยฝายไทยออกคาใชจายใหหัวหนาคณะพรอมคูสมรสและผูติดตาม
ในคณะทางการไมเกิน 9 คน (1 คู + 9) ระยะเวลาการเยือนในฐานะแขกของรัฐบาลไมเกิน 4 วัน 3 
คืน โดยคํานึงถึงหลักประติบัติตางตอบแทน (Reciprocation) หรือผลประโยชนที่ไทยจะไดรับ 
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- นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีที่เปนประธานคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การตอนรับฯ ไปรับ-สง ณ ทาอากาศยาน โดยอธิบดีกรมพิธีการทูตและเอกอัครราชทูตของประเทศ
ที่มาเยือนจะข้ึนไปบนเครื่องบินเพื่อเชิญผูนําลงจากเครื่องบิน และข้ึนไปสงบนเครื่องบิน 

-  พิธีตอนรับ 
กรณีเดินทางดวยเที่ยวบินพิเศษ ซึ่งจะจัดใหลงจอด ณ ทาอากาศยานทหารดอนเมือง จะ

มีพิธีตอนรับ ณ ทาอากาศยาน ประกอบดวยแถวทหารเกียรติยศ (plane-side honour) ยืนตามแนว
พรมแดง มีการยิงสลุต 21 นัด ในระดับประมุขรัฐ และ 19 นัด ในระดับหัวหนารัฐบาล มีการมอบ
มาลัยขอมือ สําหรับพิธีตอนรับอยางเปนทางการจะจัดข้ึน ณ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งประกอบดวยการข้ึน
แทนรับความเคารพ การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การแนะนําคณะรัฐมนตรี และการแนะนํา
คณะทูตานุทูต 

กรณีเดินทางดวยเที่ยวบินพาณิชย ซึ่งจะลงจอด ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีพิธี
ตอนรับ ณ สะพานเทียบอากาศยาน ประกอบดวยแถวทหารเกียรติยศ (plane-side honour)  
ยืนตามแนวพรมแดง มีการมอบมาลัยขอมือ และจัดหองรับรองพิเศษ โดยไมมีการยิงสลุตใดๆ สําหรับ
พิธีตอนรับอยางเปนทางการจะจัดข้ึน ณ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งประกอบดวยการข้ึนแทนรับความเคารพ 
การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การแนะนําคณะรัฐมนตรี และการแนะนําคณะทูตานุทูต  

- จัดการเขาเย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรี ตอดวยจัดการหารือขอราชการเต็มคณะ 
(Plenary) ระหวางทั้งสองฝาย และพิจารณาจัดการแถลงขาวรวม หากเห็นสมควร 

- นายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารเพื่อเปนเกียรติ ณ ทําเนียบรัฐบาล จํานวน 1 มื้อ 
โดยเชิญแขกผูมีเกียรติและคณะทูตานุทูตที่เกี่ยวของรวมงาน นายกรัฐมนตรีจะกลาวตอนรับและเชิญ
ชวนด่ืมอวยพรกอนรับประทานอาหารโดยมีคําแปลภาษาอังกฤษวางบนโตะ มีการแลกเปลี่ยนของที่
ระลึกและต้ังแสดง ทั้งน้ี สุดแตจะตกลงกันระหวางสองฝาย ในกรณีที่ ผูมาเยือนเปนประมุขรัฐ 
นายกรัฐมนตรีจะกลาวเชิญด่ืมถวายพระพร/อวยพร แลวจึงกลาวตอนรับ 

- จัดกําหนดการใหเย่ียมชมสถานที่ตางๆ ตามความประสงคของผูมาเยือน และตามความ
เหมาะสม พรอมจัดกําหนดการแยกสําหรับคูสมรสตามความประสงค ในกรณีที่มีกําหนดการเยือน
ตางจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเปนผูตอนรับและสง ตลอดจนพิจารณาเปนเจาภาพจัดงานเลี้ยงตาม
ความเหมาะสม 

- รัฐบาลจัดรถยนตรับรองคณะทางการ จัดจักรยานยนตเกียรติยศ และรถวิทยุตํารวจนํา
และปดทายขบวนรถยนต ตลอดชวงการเยือนอยางเปนทางการ 

- มีการประดับธงชาติของประเทศผูมาเยือนคูกับธงชาติไทยในเสนทางสําคัญและสถานที่
ตางๆ ของทางราชการที่ไปเยือนตามกําหนดการ โดยกรุงเทพมหานครแจกจายธงแกสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ สําหรับกรณีที่ผูมาเยือนมีธงประจําพระองคใหประดับรถพระที่น่ังและโรงแรมที่
ประทับ โดยขอรับธงจากประเทศผูมาเยือนเพื่อเปนแบบอยางในการจัดทํา 

- กรุงเทพมหานครจัดทําปายตอนรับที่ทําเนียบรัฐบาล ทาอากาศยานทหาร และสถานที่
สําคัญตามกําหนดการ ขอความเปนภาษาไทยและภาษาของประเทศผูมาเยือน หรือหากไมสามารถ
จัดทําเปนภาษาของประเทศผูมาเยือนได ใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี โดยประสานขอความจาก
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กรมพิธีการทูต ทั้งน้ี หากอากาศยานจอด ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด เปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําปายตอนรับ โดยประสานกับกรุงเทพมหานคร 

- หากมีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีการทาบทามลวงหนา และข้ันตอนการ
ดําเนินการขอพระราชทานไมนอยกวา 30 วัน โดยมีเหตุผล และช่ือเครื่องราชอิสริยาภรณที่สมควร
ไดรับพระราชทาน 

- หากมีการลงนามความตกลง ควรดําเนินการตามข้ันตอนลวงหนาใหแลวเสร็จไมนอยกวา 
15 วันกอนการเยือน 

- หากมีการมอบปริญญากิตติมศักด์ิ จะตองมีการทาบทามลวงหนา 
- จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนแพทยและ
พยาบาลประจําขบวนตลอดชวงการเยือน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เชน พิธีการ
ศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การขออนุญาตพกพาอาวุธและใชเครื่องมือสื่อสาร เปนตน 

- ในกรณีผูมาเยือนมีคูสมรส ใหเพิ่มคูสมรสของฝายไทยในพิธีการตางๆ ดวย 
- จัดพิมพกําหนดการรูปเลม พรอมรายละเอียดดานพิธีการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
2.  การเยือนเพ่ือการเจรจาทํางาน (Working Visit) 

หมายถึง การเยือนของบุคคลสําคัญจากตางประเทศในระดับประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล และ
หัวหนาองคการระหวางประเทศที่มีตําแหนงเทียบเทา ที่มีจุดมุงหมายเพื่อเจรจาในปญหา หรือ
ประเด็นใดเปนการเฉพาะ ในระยะเวลาอันสั้น โดยลดข้ันตอนพิธีการตางๆ ลงใหนอยที่สุด (อาทิ ไมมี
พิธีการตอนรับที่ทาอากาศยานและทําเนียบรัฐบาล) การเยือนลักษณะน้ีมีอยูทั่วไปในประเทศที่มีการ
ไปมาหาสูกันบอย หรือผูนําตางประเทศที่เคยเยือนไทยอยางเปนทางการ (Official Visit) แลว โดยมี
แนวทางการตอนรับ ดังน้ี 

- บุคคลในขายไดรับเชิญ คือ ประมุขของรัฐ หัวหนารัฐบาล และหัวหนาองคการระหวาง
ประเทศที่มีตําแหนงเทียบเทา 

- กําหนดจํานวนการเยือนระดับ Working Visit ไมเกิน 10 ครั้งตอป และการทาบทาม
การเยือนควรกระทําลวงหนาประมาณ 1 เดือน 

- รัฐบาลแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรับประกอบดวยหนวยราชการตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเยือน โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนประธานและผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
กรรมการ 

- จัดที่พักโดยฝายไทยออกคาใชจายใหหัวหนาคณะพรอมคูสมรสและผูติดตามไมเกิน 5 
คน (1 คู +5) ระยะเวลาไมเกิน 3 วัน 2 คืน ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักประติบัติตางตอบแทนและ
ผลประโยชนที่ไทยจะไดรับ 

- นายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีไปตอนรับและสงที่ทาอากาศยาน 
โดยไมมีพิธีตอนรับอยางเปนทางการที่ทําเนียบรัฐบาล 

- พิจารณาจัดขาราชการระดับสูง เชน รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ประจําคณะ 
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- หากเปนความประสงคของผูมาเยือนและไมเปนการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท อาจ
พิจารณาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ 
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ หากคูสมรสของผูมาเยือนเดินทางมาดวย โดยนายกรัฐมนตรีและคู
สมรสเปนผูนําเฝาฯ และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสอยางนอย 2 สัปดาหลวงหนา และ
หลีกเลี่ยงการขอเขาเฝาฯ ในวันสําคัญประจําชาติของไทยและวันหยุดราชการ พิจารณาจัดการหารือ
ขอราชการกับนายกรัฐมนตรีกอนการเขาเฝาฯ ในกรณีผูมาเยือนขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เขาเฝาฯ พระบรมวงศอาจขอพระราชทานพระราชานุญาตใหมีผูแทนนายกรัฐมนตรีนําเขาเฝาฯ 

- จัดการหารือขอราชการสองฝายกับนายกรัฐมนตรี โดยพิจารณาปรับรูป แบบตาม
วัตถุประสงคของการเยือน ความเหมาะสม และประเด็นการเจรจาหารือ 

- นายกรัฐมนตรีเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารเฉพาะผูเขารวมหารือเพื่อเปนเกียรติ ณ ทําเนียบ
รัฐบาล 1 ครั้ง โดยนายกรัฐมนตรีอาจมีคํากลาวสั้นๆ ในงานเลี้ยง หากมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกให
กระทําผานชองทางการทูต (Diplomatic Channel) 

- รัฐบาลจัดรถยนตรับรองสําหรับผูที่เปนแขก จัดรถวิทยุตํารวจนําและปดทายขบวน
รถยนต ตลอดชวงการเยือนอยางเปนทางการ โดยไมมีจักรยานยนตเกียรติยศ 

- จัดกําหนดการเย่ียมชมสถานที่ตางๆ ตามความประสงคของผูมาเยือนหรือตามความ
เหมาะสม พรอมจัดกําหนดการแยกสําหรับคูสมรสตามความประสงค ในกรณีที่มีกําหนดการเยือน
ตางจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเปนผูตอนรับและสง ตลอดจนพิจารณาเปนเจาภาพจัดงานเลี้ยงตาม
ความเหมาะสม 

- ประดับธงและจัดทําปายตอนรับเฉพาะที่ทาอากาศยานและทําเนียบรัฐบาลหรือสถานที่
ที่มีการหารือขอราชการเทาน้ัน ในกรณีที่มีธงประจําพระองค ใหประดับรถพระที่น่ังและโรงแรมที่
ประทับ 

- หากมีการลงนามความตกลง ควรดําเนินการตามข้ันตอนลวงหนาใหแลวเสร็จไมนอยกวา 
15 วันกอนการเยือน 

- จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนแพทยและ
พยาบาลประจําขบวนตลอดชวงการเยือน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เชน พิธีการ
ศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การขออนุญาตพกพาอาวุธและใชเครื่องมือสื่อสาร เปนตน 

- จัดพิมพกําหนดการรูปเลม พรอมรายละเอียดดานพิธีการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

3. การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (As Guest of the Government) 
หมายถึง การเยือนของประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล และหัวหนาองคการระหวางประเทศที่มี

ตําแหนงเทียบเทา ซึ่งไมไดเดินทางมาเยือนอยางเปนทางการ หรือ เพื่อเจรจาทํางาน รวมทั้งการเสด็จฯ 
เยือนของพระราชวงศ รองประธานาธิบดี อดีตประมุขรัฐ อดีตผูนํารัฐบาล และบุคคลสําคัญอื่นๆ ที่มี
จุดมุงหมายกึ่งทางการ ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิต หรือใหเกียรติแกผูมาเยือน จึง
รับรองในฐานะแขกของรัฐบาลโดยการจัดการตอนรับใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การเยือนในแตละกรณี และไมมีพิธีการตอนรับใดๆ โดยมีแนวทางการตอนรับ ดังน้ี 
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- บุคคลในขายรับเชิญ คือ ประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล พระราชวงศ และหัวหนาองคการ
ระหวางประเทศ รองประธานาธิบดี อดีตประมุขของรัฐ อดีตผูนํารัฐบาล และบุคคลสําคัญอื่นๆ ซึ่ง
รัฐบาลเห็นสมควรและจัดการตอนรับใหเหมาะสมตามแตละกรณี 

- การทาบทามการเยือนควรกระทําลวงหนาประมาณ 1 เดือนและไมกําหนดจํานวนครั้ง 
โดยข้ึนกับความเหมาะสม 

- ในกรณีที่มีความจําเปน อาจจัดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการตอนรบับคุคล
สําคัญที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยใหที่ประชุมเปน
ผูรับผิดชอบในการตอนรับและมอบหมายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ 

- จัดที่พักโดยฝายไทยออกคาใชจายเฉพาะหัวหนาคณะและคูสมรส (1 คู)ระยะเวลาไมเกิน 
3 วัน 2 คืน 

- นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลระดับรัฐมนตรี เปนผูรับ-สง ณ ทา
อากาศยาน โดยไมมีพิธีตอนรับอยางเปนทางการที่ทําเนียบรัฐบาล 

- พิจารณาจัดขาราชการระดับสูง เชน รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ประจําคณะ  
- หากเปนความประสงคของผูมาเยือนและไมเปนการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท อาจ

พิจารณาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ เปนรายกรณี โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูนํา 
เขาเฝาฯ และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสอยางนอย 2 สัปดาหลวงหนา และหลีกเลี่ยงการขอ
เขาเฝาฯ ในวันสําคัญประจําชาติของไทยและวันหยุดราชการ หากเปนไปไดขอใหพิจารณาจัดการ
หารือขอราชการกับนายกรัฐมนตรี กอนการเขาเฝาฯ 

- จัดการเขาเย่ียมคารวะนายกรัฐมนตรีตามความเหมาะสม และอาจจัดการหารือขอ
ราชการของบุคคลในระดับเดียวกันของฝายไทย 

- นายกรัฐมนตรีอาจเปนเจาภาพหรือมอบหมายบุคคลอื่นเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารเพื่อเปน
เกียรติ 1 ครั้ง ไมมีการกลาวตอนรับ หากมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกระทําผานชองทางการทูต 

- รัฐบาลจัดรถยนตสําหรับผูที่เปนแขก จัดรถวิทยุตํารวจนําและปดทายขบวนรถยนต 
ตลอดชวงการเยือนอยางเปนทางการ โดยไมมีจักรยานยนตเกียรติยศ 

- จัดกําหนดการเย่ียมชมสถานที่ตางๆ ตามความประสงคของผูมาเยือนหรือตามความ
เหมาะสม พรอมจัดกําหนดการแยกสําหรับคูสมรสตามความประสงค ในกรณีที่มีการเยือนตางจังหวัด 
ผูวาราชการเปนผูตอนรับและสง ตลอดจนพิจารณาเปนเจาภาพจัดงานเลี้ยงเมื่อไดรับการรองขอเปน
รายกรณี 

- จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนแพทยและ
พยาบาลประจําขบวนตลอดชวงการเยือน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เชน พิธีการ
ศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การขออนุญาตพกพาอาวุธและใชเครื่องมือสื่อสาร เปนตน 

- จัดทํากําหนดการเยือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมตองพิมพเลม 
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