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รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคี: การพัฒนาเสนทาง

อาชีพ (career path) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหวากระทรวงการตางประเทศจําเปนจะตอง
พัฒนาเสนทางอาชีพนักการทูตสายพหุภาคีหรือไม และมีปจจัยใดที่จะตองพิจารณาประกอบในเรื่องน้ี 
และเพื่อศึกษาวาในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดมีนโยบายพัฒนาเสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสาย
พหุภาคี กระทรวงฯ ควรจะดําเนินการเพื่อวางแผนและพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางไร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสอดคลองและรองรับแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวง 
การตางประเทศ ป พ.ศ. 2558–2561 ขอ 4 ซึ่งยํ้าการผลักดันบทบาทของไทยที่สรางสรรคและ
รับผิดชอบ เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก และเพื่อใชการทูตพหุภาคีตอบสนองตอผลประโยชนดาน
ความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาและดานสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามยุทธศาสตรของชาติ  

รายงานการศึกษาฉบับน้ีใชแนวคิดและวรรณกรรมดาน generalist และ specialist 
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบกับการสัมภาษณผูบริหาร/อดีตผูบริหารของ
กระทรวงการตางประเทศ และการศึกษาเชิงปริมาณโดยการทําแบบสอบถาม และนํามาประมวล
เพื่อใหขอเสนอแนะแกกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเสนทางอาชีพและแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพหุภาคี 

ผลการศึกษาบงช้ีวา นักการทูตสายพหุภาคีจําเปนตองมีความรู ประสบการณและทักษะ
เพิ่มเติมจากนักการทูตทั่วไปเน่ืองจากลักษณะงานที่แตกตางกัน โดยคุณสมบัติ ความรูและทักษะที่
จําเปนตองมีเพิ่มเติมไดแก การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ การสราง
พันธมิตรในการเจรจาตอรอง การเขาใจถึงที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจา
ตอรองหรือติดตาม การเขารวมประชุมระหวางประเทศ การจัดเตรียมทาทีไทย และการกลาวถอยแถลง/
สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุมโดยไมไดมีการเตรียมตัวลวงหนา อยางไรก็ตาม  
เมื่อประเมินความรูและทักษะที่จําเปนของนักการทูต พบวายังอยูในระดับนอยถึงปานกลาง รวมทั้งยัง
ไมสอดคลองกับทักษะและความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเพียงพอสาํหรบัการปฏิบติังาน
ทั่วไป แตหากกระทรวงฯ มีเปาหมายที่ชัดเจนวาประสงคจะเพิ่มบทบาทในเวทีพหุภาคีในอนาคต 
ดังเชนที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงฯ ก็จําเปนจะตองกําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะ
และศักยภาพของนักการทูตที่ปฏิบัติงานดานพหุภาคี 

การพัฒนาเสนทางสายอาชีพเปนแนวทางหน่ึงที่กระทรวงฯ อาจพิจารณา เพื่อใหนักการทูต
สายพหุภาคีสามารถพัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณไดอยางตอเน่ือง สามารถอยูในระดับที่
สามารถขับเคลื่อนและมีบทบาทดานการทูตพหุภาคีไดอยางมีนัยสําคัญ โดยตองพิจารณาปจจัยตางๆ 
อยางรอบดาน เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาเสนทางอาชีพไดอยางเหมาะสม 
การศึกษาครั้งน้ีพบวาปจจัยที่มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ไดแก คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต 
การสั่งสมประสบการณและผลงาน ความประสงคของนักการทูต การกําหนดคุณสมบัติที่จําเปน  
การวางแผนอัตรากําลังคน การเปดโอกาสใหนักการทูตไดเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณในดานอื่น 



จ 

การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ และการที่นักการทูตในสายทวิภาคี
หรือบริหาร จะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานหรือประจําการ  

รายงานการศึกษาเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประการ ไดแก (1) เสนอใหกระทรวงฯ 
พิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคีอยางจริงจัง และ (2) ในระหวางที่
กระทรวงฯ ยังมิไดพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี เสนอให
กระทรวงฯ พิจารณาสรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมีทักษะและประสบการณที่จําเปนเพิ่มข้ึน โดย
สอดคลองกับลักษณะของงาน รวมทั้งสงเสริมใหนักการทูตที่มีประสบการณดานการทูตพหุภาคี
ปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกราชการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีไดเสนอแนะการดําเนินการ 3 ดาน คือ (1) ใหกระทรวงฯ กําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินการดานการทูตพหุภาคีใหชัดเจน (2) สรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมีทักษะ
และประสบการณที่จําเปนเพิ่มข้ึน โดยควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่มีความละเอียดครอบคลุม  
การออกแบบและจัดฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของดานพหุภาคี ในลักษณะ in–house training 
สนับสนุนใหนักการทูตแตละคนมีโอกาสเรียนรูทักษะเกี่ยวกับการประชุมระหวางประเทศในลักษณะ 
on–the–job training อยางสม่ําเสมอ เพิ่มความรวมมือกับองคกรและสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จัดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานดานพหุภาคีเพิ่มข้ึนใน
ลักษณะ tailored–made (3) การดําเนินการเพื่อใหสงเสริมใหนักการทูตที่มีประสบการณดานการทูต 
พหุภาคีปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกราชการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมการ หากจะมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาสายอาชีพอยางจริงจัง ไดแก 
คํานึงถึงคุณสมบัติของนักการทูตในการพิจารณาโยกยายและการออกประจําการ การมอบหมายให 
ผูที่กลับจากการประจําการสายพหุภาคีไปปฏิบัติหนาที่ในกรมในกลุมงานพหุภาคี การเสริมสราง
ระบบ coaching ที่เขมแข็ง ควรจะริเริ่มระบบการพูดคุยกับขาราชการเกี่ยวกับความสนใจ ความต้ังใจ
และความถนัดของขาราชการรายบุคคล เพื่อใหสามารถมอบหมายงานและกําหนดแนวทางฝกและ
เตรียมความพรอมใหแกขาราชการไดอยางเหมาะสม  

หากสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะจากผลการศึกษาน้ี จะชวยพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ดานพหุภาคีใหมีความรู ทักษะ และประสบการณที่จําเปนและพอเพียงในการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 9 ป 
2560 ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ โดยมุงหวังใหเกิด
ประโยชนแกกระทรวงการตางประเทศในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
สายพหุภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับยุทธศาสตร 4 ปของกระทรวงฯ ป พ.ศ. 2558–2561 
ไดอยางเหมาะสม 

ในการจัดทํารายงานการศึกษาครั้งน้ี ผูเขียนไดรับความกรุณาจากนายนรชิต  สิงหเสนี  
อดีตปลัดกระทรวงการตางประเทศและอดีตเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ 
นครนิวยอรก ดร. วีรชัย  พลาศรัย เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ  
นครนิวยอรก นายวิทวัส  ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ นายธานี  ทองภักดี  
รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ นางกาญจนา  ภัทรโชค อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ และ
นางสาวมรกต  ศรีสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ที่กรุณาใหเขาสัมภาษณและให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและความรูที่จําเปนของนักการทูตสายพหุภาคีและการพัฒนาเสนทางสาย
อาชีพ และขอขอบคุณเพื่อนขาราชการ และนักวิชาการดานรัฐศาสตรทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ ที่กรุณาประสานงานกับนักวิชาการดาน
รัฐศาสตรทุกทานให และขอบคุณ ดร. ปริม  มาศรีนวล ที่กรุณาชวยอานทวนและแกไขถอยคําในราง
สุดทายของรายงาน 

ผูเขียนขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร อาจารยที่ปรึกษา ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล และ ดร. กาญจนา  วานิชกร ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําที่
เปนประโยชนในการปรับปรุงรายงานฉบับน้ีใหครบถวนสมบูรณย่ิงข้ึน 

ขอขอบคุณอธิบดีและรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่ไมเพียงอนุญาตใหผูเขียนไดเขารวม
รับการอบรมแตยังกรุณาดูแลกองเอเชียตะวันออก 2 ในเวลาที่ผูเขียนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่กองได 
และขอขอบคุณสมาชิกกองเอเชียตะวันออก 2 ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ตลอดระยะเวลา 3 
เดือน ซึ่งชวยแบงเบาภาระในการทํางานไดเปนอยางดี 

ทายสุดขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการทุกทานที่ใหความอนุเคราะหและ
ดูแลผูเขารับการอบรมเปนอยางดีต้ังแตเริ่มตนหลักสูตรจนถึงวันที่สําเร็จหลักสูตร 

 
 
จิรัสยา  พีรานนท 
สิงหาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ปจจุบัน การทูตพหุภาคีทวีความสําคัญย่ิงข้ึน เน่ืองจากประเด็นปญหาระดับโลก 
(global issues) ไดกอกําเนิด ขยายตัวหรือทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนในทุกมิติ อาทิ การกอการรายและ
ความรุนแรงจากลัทธิสุดโตง การโยกยายถ่ินฐานที่ไมปกติ การคามนุษย ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ 
การแพรขยายของอาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดลอม ความยากจน โรคติดตอ การคาที่ไมเปนธรรม เปนตน ประเด็นระหวางประเทศเหลาน้ี
สามารถสงผลกระทบตอประเทศตางๆ อยางกวางขวางทั้งทางตรงและทางออม การสงเสริมและ
ปกปองผลประโยชนของชาติและการแกไขปญหาขางตน ประเทศหน่ึงประเทศใดไมสามารถ
ดําเนินการไดโดยลําพัง ตองดําเนินการในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก อีกทั้งปญหาที่ในเบื้องตนมี
ลักษณะทวิภาคี อาทิ การรุกรานอธิปไตยของประเทศอื่น เชน วิกฤตการณไครเมีย ความขัดแยงใน
ทะเลจีนใต ก็อาจทวีความรุนแรงและยกระดับเปนปญหาระดับภูมิภาค และเปนประเด็นในเวที 
พหุภาคีได การทูตพหุภาคีกับการทูตทวิภาคีจึงตองดําเนินไปควบคูกัน ดังน้ัน ประเทศตางๆ รวมทั้ง
ไทย จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะตองกําหนดทาทีและเขารวมเจรจาหารือในกรอบพหุภาคี ดวยเหตุผล
ดังกลาว กระทรวงการตางประเทศในฐานะที่เปนหนวยงานหลักทําหนาที่ดูแลรักษาและสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศในภาพรวม จึงจําเปนตองมีบทบาทอยางแข็งขันในเวทีการทูตพหุภาคี 
ซึ่งถือวาเปนความทาทายที่สําคัญ ไทยตองมีความกระตือรือรนเกี่ยวกับการทูตพหุภาคีเพิ่มข้ึน มีการ
ประสานงานภายในประเทศที่ ชัดเจน เพื่อใหสามารถปฏิบัติการในกรอบพหุภาคีไดทันการณ 
ขณะเดียวกัน ก็ตองมีทัศนคติและเจตนารมณแหงความเปนสากล เพื่อใชเวทีการทูตระหวางประเทศ
ในการรักษาและตอบสนองตอผลประโยชนของไทยได 

1.1.2  แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงฯ ป พ.ศ. 2558–2561 จึงไดใหความสําคัญกับ
ประเด็นน้ี โดยกําหนดยุทธศาสตรขอ 4 ยํ้าการผลักดันบทบาทของไทยที่สรางสรรและรับผิดชอบ เปน
ที่ยอมรับของประชาคมโลก เน่ืองจากเล็งเห็นวา การเพิ่มบทบาทในเวทีระหวางประเทศ จะชวยให
ไทยมีสวนรวมกําหนดทิศทางของประเด็นและบรรทัดฐานระหวางประเทศใหเปนไปในทิศทางที่
สอดคลองกับผลประโยชนของไทย หรือไมสงผลกระทบในทางลบกับไทย หากมีผลกระทบก็จําเปน
จะตองใหมีนอยที่สุด  
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1.1.3  นอกจากน้ี หากเราพิจารณาบริบทภายในประเทศควบคูไปกับบริบทระหวาง
ประเทศ โดยพิจารณาคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันและกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป1 
เปรียบเทียบ กับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนวาระป ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ2 ซึ่งไทยรวมให
การรับรองเมื่อป 2558 จะเห็นไดวาสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน การทูตพหุภาคีจึง
เปนอีกกลไกหน่ึงที่จะตอบสนองตอผลประโยชนดานความมั่นคง เศรษฐกิจและ การพัฒนาและดาน
สิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามยุทธศาสตรของชาติและบรรลุผลตามวิสัยทัศนในบริบทภายในประเทศดวย 

1.1.4  ในการเพิ่มบทบาทดานการทูตพหุภาคี รวมทั้งการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
ไทยจําเปนตองมีบุคลากรดานการทูตพหุภาคีที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ตอเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาองคความรูในเชิงสถาบันเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงฯ ป พ.ศ. 2558–2561 ขอ 8 พัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกร  

1.1.5  ที่ผานมา รายงานการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการสราง
ความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี มีขอเสนอแนะที่สอดคลองกันคือ เสนอใหกระทรวงฯ พิจารณาเรื่อง
การกําหนดเสนทางอาชีพ (career path) สําหรับนักการทูตสายพหุภาคี ในขณะที่เอกสาร concept 
paper แผนการปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานทางการทูตทัดเทียมระดับสากล 
ซึ่งจัดทําเมื่อป พ.ศ. 2551 ก็เห็นพองในประเด็นการกําหนดเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี 
อยางไรก็ดี คณะทํางานฯ เห็นวาการกําหนดเสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสายพหุภาคีเปนเรื่องยาก 
เน่ืองจากลักษณะงานของกระทรวงฯ มีความซับซอนและหลากหลาย ในเบื้องตนจึงควรเนนการ 
“put the right individual on the right job” มากกวาการสรางเสนทางอาชีพ โดยใหพิจารณา
ขาราชการตามความสามารถและความเช่ียวชาญและพิจารณาปรับแนวทาง การบริหารบุคคลไปสู
การวางเสนทางอาชีพอยางคอยเปนคอยไป  

                                                
1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560–2579 กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว 
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ” โดยแบงเปน 3 มิติหลัก ไดแก (1) ความม่ันคง (2) ความม่ังคั่ง และ (3) ความยั่งยืน โดยแบงเปน
ยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก ก. ดานความม่ันคง ข. การสรางความสามารถในการแขงขัน ค. การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพของคน ง. การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม จ. การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ฉ. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ความม่ันคง 
2 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนวาระป ค.ศ. 2030 ภายใตกรอบสหประชาชาติ ซ่ึงไทยรวมรับรองเม่ือป 2558 
กําหนดเปาหมายไว 17 ประการไดแก 1. การขจัดความยากจน 2. การขจัดความหิวโหย 3. การมีสุขภาพและความ
เปนอยูที่ดี 4. การศึกษาที่เทาเทียมกัน 5. ความเทาเทียมทางเพศ 6. การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 7. พลังงาน
สะอาดที่ทุกคนเทาถึงได 8. การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสรางพื้นฐาน 10. ลดความเหล่ือมลํ้า 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษยที่ยั่งยืน 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 13. การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14. การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
15. การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรมและไมแบงแยก 17. ความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 



3 

1.2  คําถามของการศึกษา 
จากขอ 1.1.5 จึงนําไปสู คําถามของการศึกษาวา ในความเปนจริงแลว กระทรวง 

การตางประเทศมีความจําเปนจะตองพัฒนาเสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสายพหุภาคีหรือไม 
 

1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา  
1.3.1  เพื่อศึกษาวิเคราะหวากระทรวงฯ จําเปนจะตองพัฒนาเสนทางอาชีพนักการทตูสาย

พหุภาคีหรือไม และเพื่อวิเคราะหวามีปจจัยใดที่จะตองพิจารณาประกอบในเรื่องน้ี 
1.3.2  เพื่อศึกษาวาในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดมีนโยบายพัฒนาเสนทางอาชีพสําหรับ

นักการทูตสายพหุภาคี กระทรวงฯ ควรจะดําเนินการเพื่อวางแผนและพัฒนาบุคลากรดานการทูต 
พหุภาคีอยางไร เพื่อใหรองรับยุทธศาสตรตามขอ 1.1.2 และ 1.1.4  

 
1.4  ขอบเขตการศึกษา และวิธีการดําเนินการศึกษา  

1.4.1  ขอบเขตการศึกษา 
1) จํากัดศึกษาเฉพาะการทูตพหุภาคีในกรอบสหประชาชาติ  
2) จํากัดการศึกษาเฉพาะบุคลากรของกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวง

การตางประเทศ คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรกและนครเจนีวา และ
นักวิชาการดานรัฐศาสตร  

1.4.2  วิธีการดําเนินการศึกษา  
1)  การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารวิชาการ บทความ 

ผลงานวิจัย ผลการสัมมนาและการระดมสมอง 
2) การสัมภาษณผูบริหารกระทรวงฯ (ปลัดกระทรวงฯ และ/หรือ รองปลัด

กระทรวงฯ ดานกิจการพหุภาคี อธิบดีและ/หรือรองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ) 
เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรและ/หรือ รองผูแทนถาวร ณ นครนิวยอรกและนครเจนีวา) จํานวน 5–7 คน  

3)  การศึกษาเชิงปริมาณโดยการจัดทําแบบสอบถาม โดยแบงกลุมตัวอยางเปน  
(1) นักวิชาการดานรัฐศาสตร จํานวน 5–10 คน 
(2) ขาราชการปจจุบันและอดีตขาราชการกรมองคการระหวางประเทศ 

ขาราชการที่เคยประจําการหรืออยูระหวางประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครนิวยอรกและนคร
เจนีวา โดยจะแบงกลุมตัวอยางเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับผูอํานวยการกอง/อัครราชทูตที่ปรึกษา/
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 5–7 คน และระดับเจาหนาที่ (หัวหนาฝาย/ชํานาญการและเจาหนาที่
ปฏิบัติ/ปฏิบัติการ) จํานวน 25–30 คน 

4)  วิธีการเก็บขอมูล  
(1) สําหรับการสัมภาษณจะใชวิธีการเขาพบเพื่อสัมภาษณและหากผูรับการ

สัมภาษณประจําการอยูในตางประเทศจะใชการสัมภาษณทางโทรศัพท 
(2) การตอบแบบสอบถามจะใชวิธีสงและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 
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5)  การประมวลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เปนการประมวลผลโดยใชสถิติรอย
ละของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม รวมกับการประมวลจากผลการสัมภาษณ 

 
1.5  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

เพื่อเปนขอเสนอแนะแกกระทรวงฯ ในการพัฒนาแนวทางในการวางแผนและพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการทูตพหุภาคีที่ปฏิบัติงานในกรอบสหประชาชาติเพื่อใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของกระทรวงฯ  

 
1.6  นิยามศัพท 

การทูตพหุภาคี3 (Multilateral Diplomacy) หมายถึง การทูตหลายฝายหรือการทูตที่มีผู
แสดงบทบาทหลายฝายหรือมากกวาสองฝายข้ึนไป โดยผูแสดงบทบาทอาจเปนรัฐ องคการระหวาง
ประเทศ องคการระหวางรัฐบาล องคกรเอกชน ฯลฯ ปจจุบันมีกรอบการทูตพหุภาคีจํานวนมาก  
โดยการทูตพหุภาคีและความสัมพันธพหุภาคีในกรอบสหประชาชาติ เปนกรอบ/กลไกที่กวางใหญและ
มีความสําคัญมากที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีบทบาทในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ 
ของโลกอยางหลากหลายและมากมายย่ิงข้ึน ประเด็นที่มีการพูดคุยหารือ ประชุม เจรจา ตอรอง ในกรอบ
การทูตพหุภาคีครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกิดข้ึนในโลกไมวาจะเปนดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
การคา สังคมและวัฒนธรรม อาทิ การเมืองในประเทศ/ภูมิภาค/ระหวางประเทศ สันติภาพ ความมั่นคง
ดานตางๆ การกอการราย ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การคาอาวุธ ยาเสพติด เศรษฐกิจ การเงิน 
การคลัง การคา การคมนาคม เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การศึกษา สาธารณสุข การคามนุษย การโยกยายถ่ินฐาน สิทธิมนุษยชน ภัยพิบัติ วัฒนธรรม 
ผลกระทบของโลกภิวัฒน ฯลฯ 

ทางกาวหนาในสายอาชีพ4 (career path) หมายถึง เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการที่จะไปสูตําแหนงสําคัญของสวนราชการ โดยมีการกําหนดและแสดงใหเห็นถึงเสนทางการสั่งสม
ประสบการณและผลงานในแตละตําแหนงที่ครองมากอนการเลื่อนไปดํารงตําแหนงสําคัญ ซึ่งอาจจะ
เลื่อนจากตําแหนงระดับลางสูตําแหนงที่สูงข้ึน หรือการยายตําแหนงในระนาบเดียวกัน โดยเปดโอกาส
ใหขาราชการไดรับรูวาการที่จะไดรับความกาวหนาหรือไดรับการเลื่อนไปดํารงตําแหนงสําคัญใน
หนวยงานหรือสวนราชการน้ัน จะตองผานประสบการณการทํางานหรือรับผิดชอบและผลิตผลงาน
อะไรบาง จึงจะมีคุณสมบัติหรือไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําคัญๆ ได โดยจําเปน
จะตองมีการโอนยาย (transfer) หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (job rotation) ในแนวระนาบบาง
กอนที่จะเลื่อนไปดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน โดยยึดหลักการในการจัดทําความกาวหนาในสายอาชีพ ดังน้ี 

                                                
3 สุรศักดิ์  สุภารัตน, การพัฒนาบุคลากรกรมองคการระหวางประเทศสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี สิทธิ
มนุษยชน, รายงานการศกึษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูมีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 66 สถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป 2552. 
4 สํานักงาน ก.พ,. การวางแผนทางกาวหนาในสายอาชีพ, หนา 8. 
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1)  เปนการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงสําคัญ โดยยึด
หลักความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลงาน เพื่อการเตรียมความพรอมกําลังคนคุณภาพของ
สวนราชการ 

2)  เปนการกําหนดมาตรฐานเพื่อคัดกรองคนเกง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนจาก
การทํางาน จากประสบการณในการทํางานในหนวยงาน หรือพื้นที่ที่มีความจําเปนสําหรับใชเปน
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เมื่อจะดํารงตําแหนงสําคัญของสวนราชการน้ัน 

3)  เปนการจูงใจใหบุคลากรในสวนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ โดยต้ังใจ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และสรางผลงานที่เปนที่ยอมรับ พรอมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยน
หนาที่เพื่อใหไดรับประสบการณในการทํางานที่หลากหลาย 

4)  เปนการสงเสริมใหสวนราชการวางแผนและกําหนดหลักเกณฑสําหรับการแตงต้ัง
ขาราชการภายใน ที่ดําเนินการไดสอดคลองและตรงตามหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังขาราชการที่ 
ก.พ. กําหนด  

แผนสรางความตอเน่ืองในการปฏิบัติราชการ5 (Succession Plan) เปนกระบวนการใน
การคัดเลือกและจัดเตรียมขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนงใหม (Successor) มาพัฒนา 
หรือเรียกไดวาเปนการเตรียมตัวบุคคลไวกอนอยางนอย 2–3 ป เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาขาราชการ
ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและตอเน่ืองกับทางกาวหนาในสาย
อาชีพ เปนการจัดเตรียมเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานกอนเขาสูตําแหนง และเปนการเตรยีม
ความพรอมของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาสูตําแหนงเปาหมาย 

Generalist6 หมายถึง นักการทูตที่ไดรับการฝกฝนอบรมเพื่อบรรจุในตําแหนงตางๆ ทั้งที่
เมืองหลวงและในตางประเทศตลอดอายุราชการ เพื่อใหมีคุณสมบัติและมุมมองที่กวางขวาง  
มีประสบการณหลายดาน และมีความเขาใจกิจกรรมและหนาที่ที่หลากหลายของสวนราชการ  

Specialist7 หมายถึง นักการทูตที่ไดรับการฝกฝนอบรมในระดับที่มีนัยสําคัญ หรือใชเวลา
อยางมีความสําคัญในชวงอายุราชการ หรือ ไดรับการคาดหมายวาจะดํารงตําแหนงในดานเฉพาะของ
หนวยงาน หรือในกรม functional หรือสาขาที่มีลักษณะพิเศษ คุณสมบัติดังกลาวจะเกิดจาก
ความสามารถในการใหคําแนะนําอยางเช่ียวชาญในประเด็นหรือกิจกรรมที่มีความซับซอนของ
หนวยงาน 

 
 

                                                
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 67. 
6 T.A. Keenleyside, The generalist versus the specialist: the Department of External Affairs, p.2.  
7 Ibid., p.2. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  กรอบแนวคิด  

2.1.1  แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 
แผนยุทธศาสตรฯ กําหนดวิสัยทัศนให “กระทรวงการตางประเทศเปนองคกรนําใน

การขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศเพื่อผลประโยชนของชาติ” เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขางตน 
กระทรวงฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 8 ประการ ไดแก (1) สงเสริมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนบาน
และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (2) สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียน (3) เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร (4) ผลักดันบทบาทที่
สรางสรรคและรับผิดชอบ เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก (5) ยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันและความรวมมือทางเศรษฐกิจ (6) เสริมสรางภาพลักษณ ความเช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย 
(7) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน (8) พัฒนา
ขีดความสามารถขององคกร โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ยุทธศาสตร
ที่ 4 และยุทธศาสตรที่ 8 

ยุทธศาสตรที่ 4 ผลักดันบทบาทที่สรางสรรคและรับผิดชอบ เปนที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก มีวัตถุประสงค คือ (1) ไทยมีบทบาทในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศที่
สําคัญและมีสวนรวมในการแกไขปญหาในเวทีระหวางประเทศ (2) บทบาทของไทยในเวทีระหวาง
ประเทศไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก (3) ไทยมีมาตรฐานที่สอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศตางๆ และบรรทัดฐานสากล  

ยุทธศาสตรที่  8 พัฒนาขีดความสามารถขององคกร  มี วัต ถุประสงค คือ  
(1) กระทรวงการตางประเทศสามารถทําหนาที่เปนองคกรนําดานการตางประเทศและสงเสริมกลไก
การบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ (2) บุคลากรและองคกรมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.2  แผนปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานทางการทูตทัดเทียม
ระดับสากล  

โดยคณะทํางานรางแผน World Class Diplomatic Service วันที่ 11 มกราคม 
2551 ระบุวา องคประกอบหลัก 2 ประการของการปฏิบัติงานทางการทูตทัดเทียมระดับสากล ไดแก 
(1) ทรัพยากรมนุษย และ (2) เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติภารกิจ โดยใน
สวนของทรัพยากรมนุษย ไดกําหนดคุณสมบัติ ความรู ความสามารถสําหรับเจาหนาที่การทูต ความรู
และสามารถหลักที่สําคัญ อาทิ การมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ เศรษฐกิจและองคกร
ระหวางประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวของ การมีความสามารถเฉพาะและทักษะในการสื่อสาร  
การเจรจาสําหรับการทูตทวิภาคี การทูตพหุภาคี การทูตเพื่อการประชาสัมพันธ และการแสวงหา
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ทางเลือกตางๆ และมีขอเสนอดานการบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทางการทูตทัดเทียมระดับสากล 
โดยเห็นวาในการวางแผนบุคลากร การวาง career path เปนเรื่องยาก เน่ืองจากลักษณะงานของ
กระทรวงฯ มีความซับซอนและหลากหลาย ดังน้ัน ในเบื้องตนควรเนนการ “put the right 
individual on the right job” มากกวาการสราง career path โดยการบริหารบุคคลใหพิจารณา
ขาราชการตามความสามารถ และความเช่ียวชาญ สอดคลองกับองคประกอบของการปฏิบัติงาน 
การทูตใหทัดเทียมสากลของความเปน “World Class Diplomatic Service” และพิจารณาปรับ
แนวทางการบริหารบุคคลไปสูการวาง career path อยางคอยเปนคอยไป 

2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับ Generalist และ Specialist 
มุมมองเกี่ยวกับ Generalist และ Specialist ในภาคราชการเปนประเด็นที่มีการ

หารือกันในบริบทของงานบริหารรัฐกิจเปนเวลานาน โดยเฉพาะในดานการทูต ที่ผานมาในหลาย
ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ไดเคยจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ อาทิ นักการทูตควรจะเปน generalist หรือ specialist หรือ จะมีรูปแบบ
ผสมผสานอยางไรจึงจะเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ 

กลุมที่สนับสนุนใหนักการทูตเปน specialist มักจะโตแยงวา มีความจําเปนมากข้ึน
ที่จะตองเพิ่มระดับใหนักการทูตมีความรูเฉพาะทาง มีความเปน specialist มากข้ึนเน่ืองจากหนาที่
ความรับผิดชอบในงานแตละวันมีความซับซอนย่ิงข้ึน ในปจจุบันการวิเคราะหไมเพียงพออีกตอไปหาก
อยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ต้ืนเขินและไมเพียงพอ ผูวิเคราะหจะตองไดรับการอบรมฝกฝนอยางเปน
ระบบ การคัดเลือกนักการทูตที่ผานมา และการที่มีแต generalist ในสถานการณพิเศษที่ซับซอนจะ
สงผลใหการกําหนดนโยบายและ “การจัดการ” ตอประเด็นน้ันๆ ไรประสิทธิภาพ 

ในขณะที่กลุมที่สนับสนุนใหนักการทูตเปน generalist มีความเห็นวา ขนาดของ
องคกรและจํานวนเจาหนาที่เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรไมสามารถมีแต specialist ได เจาหนาที่ที่
มีอยูจึงตองสามารถรับผิดชอบหนาที่ที่หลากหลายเมื่อปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศได นอกจากน้ี  
การโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่ระหวางการปฏิบัติงานในเมืองหลวงและในตางประเทศเปนตัวกําหนด
ระยะเวลาที่นักการทูตจะตองปฏิบัติหนาที่และสงผลถึงการพัฒนาความสามารถเฉพาะทาง 

Arthur Andrew นักการทูตอาวุโสแคนาดาเห็นวานักการทูตที่เปน specialist 
มักจะมีในประเทศมหาอํานาจหรือประเทศขนาดใหญ แตไมใชสําหรับประเทศเล็ก อยางไรก็ดี  
การจัดการประเด็นเกี่ยวกับบางสาขา เชน กฎหมาย การคา วิทยาศาสตร หรือภาษาตางประเทศยังมี
ความจําเปนที่จะตองใชความเปน specialist แตประเทศเล็กๆ ก็ไมสามารถที่จะคงนักการทูตที่เปน 
specialist ไวในสาขาเฉพาะไดเน่ืองจากมีประเด็นที่เปนขอหวงกังวลระหวางประเทศเพิ่มข้ึน แนวทาง
ที่เหมาะสมคือการยํ้าวา generalist ก็ยังคงมีความกาวหนาทางอาชีพปกติ สวนผูที่มีทักษะเฉพาะที่
จําเปนก็จะมีความไดเปรียบบางประการ The Glassco Commission (The Royal Commission 
on Government Organization แหงแคนาดา) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหคําแนะนําการ
เปลี่ยนแปลงในองคกรของรัฐ เห็นวาควรจะยังคงระบบการหมุนเวียน generalist ตอไปและเห็นวายัง
เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนและมีความตองการนักการทูตที่มี
ทักษะเฉพาะเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองตอหนาที่ความรับผิดชอบที่มีความซับซอนย่ิงข้ึนในปจจุบัน และ
แนะนําใหหนวยราชการมีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอและฝกอบรมเจาหนาที่ในลักษณะที่สรางโอกาสให
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เจาหนาที่มีทักษะเฉพาะทางภายใตกรอบของ generalist (an opportunity for specialization 
within the framework of generalist) รวมทั้งใหยืดเวลาและลดอัตราการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่
เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในหนวยงานและเพื่อใหสามารถพัฒนาทักษะที่จําเปนได  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  วรรณกรรมดานการพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคี 
1)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลของนายสุรศักด์ิ  สุภารัตน เรื่องการพัฒนา

บุคลากรกรมองคการระหวางประเทศสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผูมีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 66 สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูความสามารถทางดานการทูตพหุภาคีของบุคลากรสายการทูตของกรมองคการระหวาง
ประเทศและเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายการทูตของกรมองคกรระหวางประเทศ
สูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี โดยไดกําหนดตัวช้ีวัด/เกณฑมาตรฐานของความเปนเลิศดาน 
การทูตพหุภาคี8 

ผลการศึกษาระบุวา จากรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการดําเนินงานของกรมองคการระหวางประเทศ พบวาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประการหน่ึง ไดแก การขาดความตอเน่ืองและความรูความชํานาญของผูปฏิบัติงาน จากผลการสํารวจ
ในการศึกษาพบวา เจาหนาที่สวนใหญเห็นวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินการดานการทูต 
พหุภาคีเพียงในระดับพอใช และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการเห็นวายังมีความรูดานการดําเนินการดาน
การทูตพหุภาคีในระดับนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวาความรูความสามารถของบุคลากรยังหางไกลจาก
ตัวช้ีวัดหรือเกณฑมาตรฐานของความเปนเลิศดานพหุภาคีของการศึกษาครั้งน้ี จึงมีความจําเปนที่
จะตองเรงดําเนินการพัฒนาความรู ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรของกรมองคการ
ระหวางประเทศเพื่อไปสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี นอกจากน้ี เจาหนาที่สวนใหญเห็นวาควรมี

                                                
8ตัวชี้วัด ไดแก (1) สามารถศึกษาและเขาใจประเด็นตางๆ ในเอกสารการประชุมระหวางประเทศไดอยางถองแทและ
ลึกซ้ึง (2) สามารถจัดทําเอกสาร/ถอยแถลงทาท/ีสุนทรพจน/intervention ของประเทศไทยสําหรับการประชุม
ระหวางประเทศไดอยางดีมาก (3) สามารถกลาวถอยแถลงทาที/สุนทรพจน/intervention ของประเทศไทยในการ
ประชุมระหวางประเทศไดอยางดีมาก (4) สามารถจดบันทึก/ทํารายงานการประชุมระหวางประเทศไดอยางดีมาก
และเสร็จรวดเร็วทันการ (5) สามารถรางขอมต/ิขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวางประเทศไดอยางดี (6)สามารถโนม
นาวหรือ lobby ประเทศหรือองคการตางๆ ใหเห็นดวยหรือทําตามขอคิดเห็น/ขอเสนอของประเทศไทยไดสําเร็จ (7) 
สามารถเจรจา/ตอรองกับประเทศหรือองคการตางๆ ในการประชุมระหวางประเทศไดอยางดีและประสบ
ความสําเร็จ (8) สามารถประสานหนวยงานตางๆ ของไทยเพื่อจัดทําทาทีไทยสําหรับการเขารวมประชุมระหวาง
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (9) สามารถประสานประเทศหรือองคการตางๆ เรื่องทาที/เอกสารการประชุมของที่
ประชุมระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (10) สามารถปฏิบัติหนาที่หรือแสดงบทบาทในฐานะผูแทนของ
กระทรวงการตางประเทศในการใหคําปรึกษา/คําแนะนํามิติดานการตางประเทศแกหนวยราชการไทยในการเขารวม
การประชุมระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ (11) สามารถเขารวมการประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทน
ของประเทศไทยไดอยางสมศักดิ์ศรีและมีประสิทธิภาพ (12) สามารถจัดการประชุมระหวางประเทศไดอยาง
เรียบรอย 



9 

การจัด career path ดานการทูตพหุภาคีสําหรับขาราชการสายการทูตอยางชัดเจน และที่ผานมา  
ไมมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางเปนทางการ 

2)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลของนางบุษยา  มาทแล็ง เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีกรมองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 51 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป 
2550 พบวากรมองคการฯ ในขณะน้ันเปนองคกรแหงการเรียนรูเพียงระดับปานกลาง บุคลากรของ
กรมองคการระหวางประเทศ ประสงคจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและพรอมจะรวมมือกันผลักดันเพื่อ
ขับเคลื่อนใหกรมองคการระหวางประเทศเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางเต็มที่ และปจจัยแหง
ความสําเร็จอันเปนเงื่อนไขสําคัญประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก บุคลากร การบริหารจัดการ 
วัฒนธรรมองคกรและภาวะผูนํา รายงานดังกลาวเสนอสิ่งที่ควรพิจารณาดําเนินการ คือ การจัดทํา
ยุทธศาสตรพหุภาคีของไทย การปรับโครงสรางกรมองคการระหวางประเทศ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน การสรางสายงานการทูตพหุภาคี และการพัฒนาบุคลากรของกรม
องคการระหวางประเทศ 

3) รายงานการศึกษาสวนบุคคลของนายจักริน  ฉายะพงศ เรื่องการจัดทํา
ยุทธศาสตรการทูตพหุภาคี ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 58 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป 2551 ไดศึกษาและประมวลบริบท
ความสัมพันธระหวางประเทศ และบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกรมองคการฯ 
ในการดําเนินการทางการทูตในเวทีพหุภาคี ในกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งเพื่อเสนอแผนยุทธศาสตร
การทูตพหุภาคีที่จะเปนกรอบแนวทางการประสานงานกับภาคสวนภายในประเทศ พบวาประเทศไทย
ตอบสนองตอการพัฒนาความรวมมือในเวทีพหุภาคี แตกตางกันในประเด็นดานการเมืองความมั่นคง 
ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาและสิ่งแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรม นอกจากน้ีไดเสนอแนะวา ปจจัย
สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถรองรับประเด็นตางๆ ที่มีความสําคัญในเวที
พหุภาคีได ไดแก การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในการเจรจาระหวางประเทศของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งรายงานยํ้าวา เปนสิ่งจําเปนมากที่จะใหไดมาซึ่งอํานาจการตอรองในเวที 
พหุภาคีของไทย โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรไดรับการฝกอบรมใหมีความรู ความเขาใจ ในเชิง
วิชาการและเทคนิคในประเด็นน้ันๆ  

4) ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดําเนินงานของกรม
องคการระหวางประเทศ ระหวาง 11–13 กรกฎาคม 2551 ระบุความเห็นของขาราชการระดับ
ผูอํานวยการกองและเจาหนาที่ของกรมองคการระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศและ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ซึ่งเขารวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และไดขอสรุปรวมกันวาปญหา
อุปสรรคหน่ึงในการปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิผล ไดแก การขาดความตอเน่ืองและความรูความ
ชํานาญของผูปฏิบัติงาน และโดยที่ประเด็นที่มีการหารือในเวทีระหวางประเทศมีพัฒนาการอยาง
รวดเร็ว ตองอาศัยเจาหนาที่ที่มีความรู ความชํานาญและความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน ในขณะที่
กระทรวงฯ มีการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการเปนประจํา ซึ่งหากการจัดสรรขาราชการลงกรมไม
สอดคลองกับความถนัดหรือความสามารถ จะสงผลใหเจาหนาที่ตองใชเวลาในการเรียนรูงานใหมให
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ลึกซึ้ง ในขณะที่ภาระงานประจําและการประสานงานทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีขอจํากัดในการศึกษา
งานหรือแสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม และเสนอแนวทางแกไขปญหาในประเด็นน้ี คือ การสงเสริมให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสศึกษาหรือแสวงหาความรูใหมๆ ผานการรวมสัมมนาทางวิชาการ  
การฝกอบรม และรับฟงการบรรยายเพื่อการถายทอดความรูและประสบการณ สนับสนุนใหมี 
การจัดทําฐานขอมูลความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศและคูมือปฏิบัติงานเพื่อบรรเทา
ผลกระทบของการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการ และเห็นวากระทรวงฯ ควรจัดสรรขาราชการที่มี
ความประสงคและความรูความชํานาญงานดานพหุภาคีหรือในประเด็นระหวางประเทศมาปฏิบัติงาน
ในกรมองคการระหวางประเทศมากข้ึน 

2.2.2  วรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิด Generalist และ Specialist 
1)  รายงานการศึกษาเรื่อง The generalist versus the specialist: the 

Department of External Affairs โดย T.A. Keenleyside ไดวิเคราะหประเด็นโตเถียงระหวาง 
การเปน generalist และ specialist ในบริบทของกระทรวงการตางประเทศแคนาดา ซึ่งในภาพรวม
ยังคงยึดมั่นอยูกับแนวทาง generalist ผลการศึกษาพบวานักการทูตผูตอบแบบสอบถาม ประเมิน
ตนเองวาเปน generalists, specialists และเปนแบบผสมสาน (part–specialist) รอยละ 45.9 9.5 
และ 43.3 ตามลําดับ กลุมนักการทูตที่ประเมินวาตนเปน generalist มีความไมพอใจและเห็นวาตน
เสียเปรียบกลุม specialist และ part–specialist ผลการศึกษาช้ีดวยวา ลักษณะงานที่ตองการ 
specialist คืองานภูมิภาคตางๆ งานดานเศรษฐกิจ งานดานการใหความชวยเหลือ และงานองคการ
ระหวางประเทศ นอกจากน้ี ยังพบวาเจาหนาที่จํานวนมากตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเพิ่มระดับ
ความเปน specialist ในหนวยงานในประเด็น/สาขาที่กําหนด และเห็นวากระทรวงการตางประเทศ
จะไดรับประโยชนมากข้ึนหากมีการเพิ่มจํานวน specialist ในประเด็น/สาขาขางตน อยางไรก็ตาม 
กระทรวงการตางประเทศแคนาดายังมีขนาดเล็กและมีอัตราการขยายตัวนอย จึงยากที่จะเพิ่มจํานวน 
specialist จึงตองมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการบุคลากร และยังคงมองวา ในความเปน 
generalist ตองเปน specialist ดวย โดยเฉพาะการสรางทักษะดานการเมืองและการเจรจาตอรอง
ซึ่งเปนทักษะเฉพาะที่สําคัญของนักการทูต  

2)  รายงานการศึกษาเรื่อง Futures for diplomacy: Integrative Diplomacy 
in the 21st Century โดย Brian Hocking, Jan Melissen, Shaun Riordan และ Paul Sharp 
ภายใต Clingendael Netherlands Institute of International Relations เห็นวาสถานการณ
แวดลอม/บริบทดานการทูตในศตวรรษที่ 21 ถูกกําหนดโดยการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนที่
สําคัญ ไดแก การขยายตัวและการเพิ่มจํานวนของผูเลนในประเด็นระหวางประเทศที่หลากหลาย  
ซึ่งเปนผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน ซึ่งรวมถึงองคกรเอกชนและภาค
ประชาสังคม การมีวาระดานความมั่นคงในรูปแบบใหม การเกิดข้ึนของ geopolitics แบบด้ังเดิมอีก
ครั้งหน่ึง เชน ประเด็นการแขงขันทางอํานาจ เพื่อแยงชิงทรัพยากรตางๆ และครอบครองดินแดน  
การเพิ่มจํานวน/แพรขยายของวาระทางการทูตดานกฎระเบียบ โดยเฉพาะระเบียบดานการเงินและ
เศรษฐกิจ ความหลากหลาย ดานกฎระเบียบและบรรทัดฐานที่มีสวนกําหนดการเมืองระหวางประเทศ
และความสัมพันธดานเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศตางๆ ใหคุณคา (values) และกําหนดเปนบรรทัดฐาน 
(norms) ของตนเอง เปนผลใหระบบพหุภาคีออนแอ ประเด็นเหลาน้ีสงผลใหนักการทูตตองปรับตัว
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และตองปฏิบัติหนาที่ที่หลากหลายในลักษณะ “Integrative diplomacy” คือการทูตแบบที่รวม
ทักษะหลายดาน โดยตองเขาใจรูปแบบของการสื่อสารทางการทูตที่เปลี่ยนแปลง ตองมีความเขาใจ
ประเด็นระหวางประเทศอยางลึกซึ้งและมีปฏิสัมพันธกับผูเลนระหวางประเทศอยางเหมาะสม  
โดยตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะ facilitators และ social entrepreneur ระหวางภาคประชาสังคม
ภายในและภายนอกประเทศ รายงานการศึกษาเห็นวาแนวทางหน่ึงในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ขางตน คือการกําหนดทักษะที่จําเปนสําหรับนักการทูตสมัยใหมและจะพัฒนาทักษะเหลาน้ันได
อยางไร โดยกระทรวงการตางประเทศจะตองพิจารณาเรื่อง generalists และ specialists อีกครั้ง
หน่ึงวาจะกําหนดทักษะเฉพาะของนักการทูตและใชทักษะเฉพาะน้ัน อยางไร โดยเห็นวายังจําเปนที่
จะตองมีนักการทูตที่เปน generalists เพื่อปฏิบัติหนาที่นักการทูตทั่วไป แตหากรัฐบาลประสงคจะมี
บทบาทที่จริงจังและแข็งขันในเวทีระหวางประเทศ ก็อาจจะจําเปนที่จะตองกําหนดโครงสรางใน
กระทรวงการตางประเทศที่แตกตาง รวมทั้งกําหนดหนาที่และคุณสมบัติของนักการทูตในลักษณะ 
specialists เพิ่มเติมข้ึนใหมเพื่อปฏิบัติหนาที่ในลักษณะ integrative diplomacy ขางตน ซึ่งจําเปน
จะตองกําหนดแนวทางการฝกอบรมอยางเหมาะสมเพิ่มเติมจากวาระด้ังเดิมทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
ฝกอบรมจากสถาบันเฉพาะทาง สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 

3)  ขอเขียนบนอินเตอรเน็ตของผูใชนามปากกาวา KFC เมื่อ 1 ก.พ. ค.ศ. 2016 
ซึ่งเขียนจากประสบการณของตนเองเมื่อไดเขารวมใน Model UN Committee ไดเปรียบเทียบขอดี
และขอเสียของ “Specialists” และ “Generalists” ไวดังน้ี ขอไดเปรียบของ Specialists ไดแก 
การมีความสนใจอยางลึกซึ้ง (passionate) ตอประเด็นที่อยูในคณะกรรมการของตนเอง พรอมจะ
สืบคนเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นเหลาน้ันเมื่อมีเวลา นอกจากน้ัน จะมีความคุนเคยกับนโยบายของ
ประเทศในประเด็นน้ันๆ แนวทาง แกไข และแนวคิดที่สามารถนํามาปรับใชประเด็นคาบเกี่ยวใน
คณะกรรมการน้ันๆ ซึ่งจะชวยใหการคนควา วิจัยงายข้ึน และเมื่อกลาวแสดงความเห็นในฐานะ
ผูเช่ียวชาญในคณะกรรมการตอประเด็นนโยบายของประเทศอื่นๆ ก็สามารถดําเนินการไดอยางมือ
อาชีพ นอกจากน้ัน ก็จะไดพบกับกับผูแทนของประเทศอื่นซึ่งเปนคนเดิมซ้ําๆ และผูเช่ียวชาญของ
คณะกรรมการน้ันๆ ซึ่งชวยใหสามารถสรางเครือขายไดอยางกวางขวาง และทราบทาทีของประเทศ
อื่นๆ เน่ืองจากมีความคุนเคยอยูแลว ขอเสียเปรียบของ Specialist คือ จะกลายเปน “pigeonhole” 
หมายถึงภายหลังการดําเนินการซ้ําๆ ไประยะหน่ึงเมื่อไมไดพัฒนาหรือเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ก็จะ
กลายเปนเพียงผูรับสงขอความ และหมดความกระตือรือรนในคณะกรรมการ และในระยะยาวก็จะไม
สามารถชวยเหลือผูแทนอื่นๆ ของประเทศตนเองไดเน่ืองจากไมมีความรูเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ 
นอกเหนือจากประเด็นในความรับผิดชอบของตน ในขณะที่ขอไดเปรียบของการเปน Generalists คือ 
การไดเรียนรูประเด็นที่หลากหลายซึ่งถือเปนความทาทายดานวิชาการ ชวยใหมีโลกทัศนที่กวางไกล มี
โอกาสไดเรียนรูทักษะที่แตกตางกันในแตละกรรมการ ไดพัฒนาแนวทางที่แตกตางในการแกไขปญหา
ที่หลากหลาย อาทิ การใชมุมมองทั้งดานความมั่นคงและการพัฒนาตอประเด็นเฉพาะประเด็นหน่ึง ซึง่
ชวยใหเกิดความยืดหยุนในการแกไขปญหา ขอเสียเปรยีบคือ จําเปนตองใชเวลาในการสรางหรือสะสม
องคความรูและประสบการณหรือมีความมั่นใจเพียงพอเน่ืองจากทุกคณะกรรมการมีประเด็นใหมๆ  
ที่แตกตาง ดังน้ัน จึงเปนเรื่องยากสําหรับ generalists ที่จะประสบความสําเร็จในการเจรจาเหนือ
ประเทศอื่นในกรรมการน้ันๆ ทั้งน้ี การเลือกจะเปน specialist หรือ generalist ข้ึนอยูกับเปาหมาย
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ของการทํางาน ซึ่งอาจจะไมจําเปนจะตองสามารถควบคุมคณะกรรมการไดทั้งหมด อาจจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการสะทอนเปาหมายของตนเองหรือประเทศตอไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานฉบับน้ีมุงศึกษาวิเคราะห 4 ประเด็น ไดแก (1) คุณสมบัติของนักการทูต และการ
เปรียบเทียบ วานักการทูตสายพหุภาคีจําเปนจะตองมีคุณสมบัติตางกับนักการทูตทั่วไปหรือไม 
อยางไร (2) หากจําเปน ตองมีคุณสมบัติที่แตกตาง ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับนักการทูต 
พหุภาคีคืออะไร และนักการทูตสายพหุภาคีมีความรูและทักษะที่จําเปนเหลาน้ันเพียงพอหรือไม  
(3) หากนักการทูตสายพหุภาคียังมีความรูและทักษะที่จําเปนไมเพียงพอ กระทรวงฯ จะมีแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพหุภาคี (4) พิจารณาความจําเปนที่กระทรวงฯ จะตอง
กําหนดเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี และปจจัยที่ตองนํามาพิจารณาประกอบในการ
กําหนดเสนทางอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แนวทางการวิเคราะห 
 
การศึกษาวิเคราะหใชขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ  

ชุดปจจุบันและอดีตผูบริหารรวม 5 ทาน ประกอบกับการวิเคราะหเชิงปริมาณที่ไดการตอบ
แบบสอบถาม จากขอมูลทั่วไป มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 36 คน แบงเปนขาราชการกระทรวง
การตางประเทศ 30 คน หรือคิดเปนรอยละ 83.33 และนักวิชาการดานรัฐศาสตร 6 คน หรือคิดเปน
รอยละ 16.67 โดยขาราชการกระทรวงฯ แบงเปนนักการทูตปฏิบัติการ รอยละ 13.04 นักการทูต
ชํานาญการรอยละ 56.52 และนักการทูตชํานาญการพิเศษหรือสูงกวา รอยละ 16.0 ตามลําดับ  

ขาราชการกระทรวงฯ แบงเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่ที่ที่กรมองคการระหวางประเทศรอยละ 
38.10 ผูที่ปฏิบัติหนาที่ที่คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก รอยละ 19.05 

จําเปนหรือไมที่นักการ
ทูตสายพหุภาคีจะตองมี

คุณสมบัติตางจาก 
นักการทูตทั่วไป 

ตองมี
คุณสมบัติที่
แตกตาง 

ไมตองมี
คุณสมบัติที่
แตกตาง 

ความรูและ
ทักษะที่
จําเปน 

มีความรูและ
ทักษะที่จําเปน
เพียงพอหรือไม 

ควรจะ
ดําเนินการ
อยางไร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 
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คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา รอยละ 9.52 และเปนผูที่เคยปฏิบัติงานใน
หนวยงานทั้งสามแหงขางตน รอยละ 33.33 โดยในจํานวนผูตอบแบบสอบถามชุดน้ีเปนผูที่เคยปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยงานดังกลาวมากกวา 1 แหงหรือมากกวา 1 วาระ (เพิ่งจะโยกยายภายในปที่ผานมา) 
จํานวน 6 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 
3.1  คุณสมบัติของนักการทูต 

การศึกษาในสวนน้ีมุงศึกษาคุณสมบัติของนักการทูตและคุณสมบัติที่แตกตางกันระหวาง
นักการทูตทั่วไปและนักการทูตสายพหุภาคี จากการสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงฯ ปรากฏผลดังน้ี 

3.1.1  ความรูพ้ืนฐาน  
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ มีความเห็นสอดคลองกันวา นักการทูตตองมี

ความรูพื้นฐานในดานที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายระหวางประเทศ การเมืองเศรษฐกิจ และภาษา 
ตางประเทศ รวมทั้งตองเขาใจสถานการณ บริบทของสังคมไทย ประวัติศาสตรไทย ประวัติศาสตร
และการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของเพื่อนบาน ที่จะสงผลกระทบและเกิดปญหาใน
มิติเขตแดน พรมแดน การแยงชิงทรัพยากร และประเด็นอื่นๆ อาทิ การเขาเมือง แรงงาน ยาเสพติด 
นักการทูตทั่วไป เมื่อประจําการในตางประเทศก็จําเปนตองทราบลักษณะ ประวัติศาสตรและ
สถานการณประเทศทีป่ระจําการ และสามารถระบุถึงความคลายคลึงและความแตกตางกับประเทศไทย  

3.1.2  การเปรียบเทียบลักษณะงานของการทูตทวิภาคีกับการทูตพหุภาคี  
การทูตทวิภาคีเปนประเด็นระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐเจาภาพในลักษณะ 1:1 แมจะ

เกี่ยวของกับหนวยงานอื่น แตก็เปนการติดตอและตอรองแบบสองฝาย จึงเปนลักษณะ “รูเขา รูเรา” 
การดําเนินการตองฉับไว รูเร็ว มีผลประโยชนชัดเจนและจับตองได กระบวนการเจรจาสั้นกวาโดย
เปรียบเทียบ (ยกเวนประเด็นดานการปกปนเขตแดน) เห็นผลเร็ว มีเปาหมายและเครื่องมือในการ
ดําเนินการชัดเจน แตก็มีโอกาสเพลี่ยงพล้ํางาย ในขณะที่การทูตพหุภาคีตองมีปฏิสัมพันธกับสํานักงาน 
เลขาธิการ และสมาชิก 192 ประเทศ จึงเปนลักษณะ “รูพวกเขา รูเรา” การมีปฏิสัมพันธกับประเทศ
ใด ข้ึนอยูกับประเด็น อีกทั้งตองทราบรายละเอียด กฎระเบียบ วิธีการ (modus operandi) 
นอกจากน้ี การทูตพหุภาคียังมีหลากหลายรูปแบบและหลายระดับ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก 
การทูตพหุภาคี มีผูเลนจํานวนมาก ใชเครื่องมือ/วิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการใชประโยชนจาก
กฎระเบียบในการประชุม ซึ่งในหลายโอกาสประเทศเล็กก็สามารถมีความไดเปรียบประเทศใหญได
หากใชกฎระเบียบในสถานการณที่เหมาะสม กระบวนการเจรจาในการทูตพหุภาคีใชเวลายาวนาน
มาก บางครั้งผลประโยชน/ผลลัพธจะเปนสิ่งที่จับตองไมได เชน คานิยม บรรทัดฐาน ภายหลังการ
เจรจา ผลลัพธที่เกิดข้ึนอาจยังไมสามารถมีผลบังคับใช อาทิ สนธิสัญญาที่เจรจายกรางและรับรองใน
กรอบพหุภาคีตองรอจนกวาจะมีผูใหสัตยาบันครบตามที่กําหนดไวจึงจะมีผลใชบังคับ นอกจากน้ี  
หากมีการไมปฏิบัติหรือดําเนินการตามขอตกลง/ผลลัพธที่เปนผลจากการเจรจาพหุภาคี ความเสยีหาย
เชิงการทูตหรือทางกฎหมายอาจจะไมปรากฏในทันทีแตสงผลในระยะยาว นอกจากน้ี ในการทูตพหุ
ภาคี 1 ประเทศ คือ 1 เสียง ในการเจรจาทุกประเทศจึงจะไดรับโอกาสเทากัน แมวาจะมีกําลังหรือ
อิทธิพลไมเทากัน ดังน้ัน ประเทศเอกราชใหมที่ยังมีอํานาจตอรองนอย จึงมักจะตองรวมกลุมสราง
พันธมิตร ใชเวทีพหุภาคีใหเกิดประโยชน สําหรับประเทศไทยบางชวงและบางประเด็นจะใชประโยชน
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จากการทูตพหุภาคีมาก บางชวงจะใชเวทีทวิภาคี อยางไรก็ดี มีแนวโนมไทยจะใชประโยชนจาก 
การทูตพหุภาคีมากข้ึน เน่ืองจากความขัดแยงและภัยคุกคามจะเปลี่ยนรูปแบบ และจะตองพิจารณา
ประเด็นเรื่องกฎเกณฑ กติกามากข้ึน ซึ่งประเด็นเหลาน้ีจะเกิดข้ึนในเวทีพหุภาคีทั้งสิ้น 

3.1.3  การเปรียบเทียบความรูและคุณสมบัติของนักการทูตท่ัวไปกับนักการทูตสายพหุภาคี 
3.1.3.1 จากขอ 3.1.2 แสดงใหเห็นวางานการทูตพหุภาคีและทวิภาคีมีลักษณะ

งานที่แตกตางกัน นักการทูตสายพหุภาคีจึงตองมีคุณสมบัติ ความรูและทักษะที่เพิ่มเติมโดยความรู
และทักษะที่จําเปน อาจจะแยกไดเปนหมวด ไดแก  

1) หมวดความรูเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ ทบวงการชํานัญ
พิเศษ ตองรูวัตถุประสงคของการจัดต้ังองคกร สมาชิก และสิทธิของสมาชิก ความแตกตางระหวาง
มหาอํานาจกับสมาชิกทั่วไป ยังจําเปนตองมีความรูและความทรงจําเชิงสถาบัน (institutional 
memory) ที่ตอเน่ือง ตองติดตามพัฒนาการของประเด็นตางๆ อยางลึกซึ้ง รวมถึงตองมีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน กฎระเบียบและขอบังคับของการประชุม (Rules of procedure)  
ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือในการพลิกสถานการณได 

2) หมวดทักษะและกลยุทธ (tactics) ในการเจรจา ตองทราบวาใคร
เปนผูเลนสําคัญในประเด็นน้ัน บุคคลหรือประเทศที่ตองติดตอเจรจาโนมนาว การสรางกลุมในการ
เจรจา ซึ่งทักษะเหลาน้ีไมปรากฏในตํารา ตองอาศัยประสบการณและพัฒนาทักษะข้ึน จนกลายเปน
ความรูเฉพาะและความเช่ียวชาญ 

3) หมวดคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่สําคัญคือ ตองหูไวตาไว รับฟงเรื่องราว
ตลอดเวลา มีเครือขายกวางขวางและแนนหนา มีความยืดหยุน ตองสามารถอานเอกสารจํานวนมาก
และยอยประเด็นไดรวดเร็ว จับใจความเร็ว สามารถรับสงและถายโอนขอมูลไดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 
เห็นขอผิดพลาดไดเร็ว ซึ่งจะเปนประโยชนในการหาแนวทางแกไขและทางออกไดอยางรวดเร็ว ตองมี
อิทธิพลตอผูฟง สามารถจัดการและปรับเปลี่ยน (manipulate) สถานการณได มีความพรอมที่จะ
ปรับตัว มีทักษะในการสื่อสารสูง สามารถปฏิบัติงานและแสดงบทบาทไดหลากหลาย อาทิ สามารถมี
บทบาทนํา (take lead) เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) เปนผูประสานและเช่ือมทาที 
(bridge builder) เปนผูประนีประนอม (conciliator) ได นักการทูตสายพหุภาคี ตองประเมินทาที
ของผูเลนที่หลากหลาย และประเมินไดวาการเจรจาจะสามารถดําเนินไปไดมากนอย เพียงใด ควรมี
ทาทีรองรับ (fall back) อยางไร เมื่อการเจรจาไมเปนไปตามที่คาดหวังจะตองดําเนินการอยางไร 
รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเจรจาและการหาทางออก นอกจากน้ี รวมทั้งมี
ความเช่ียวชาญดานภาษาโดยเฉพาะภาษาที่ใชใน UN เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษซึ่งจะเปนขอไดเปรียบ 

3.1.3.2 หากพิจารณาตามแนวทาง specialist และ generalist จากการ
สัมภาษณ พบวา ผูบริหารสวนใหญมีความเห็นวา นักการทูตพหุภาคีตองมีความรูความชํานาญ แมวา
การเปน generalist จะชวยใหมีโอกาสไดเรียนรูงานหลากหลายประเภท ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
สรางองคความรูและสะสมไวเพื่อนําไปประยุกตใช  แตนักการทูตพหุภาคีตองสรางความเปน 
specialist ในความเปน generalist ที่มีความเช่ียวชาญบางอยาง อาทิ มีความรู (master) วากฎบัตร
สหประชาชาติมีที่มาอยางไร สามารถใชกฎระเบียบและขอบังคับของการประชุมใหเหมาะสมใน
สถานการณตางๆ มีขอมูลสนับสนุนการเจรจา ความเปน specialist จะเกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับ
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งาน ซึ่งไมจําเปนตองปฏิบัติหนาที่เพียงดานเดียว ในขณะที่นักการทูตทุกคนตองมีความรูทั่วไป คือ  
มีลักษณะเปน generalist แตขณะเดียวกันตองมีความเช่ียวชาญหรือเปน specialist ดานใดดานหน่ึง 
เพราะการเปน generalist จะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณในยุคปจจุบัน นักการทูตพหุ
ภาคีตองเริ่มตนจากการเปน generalist กอนเชนกัน ยกเวนขาราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
ซึ่งจําเปนจะตองมีความเช่ียวชาญในสาขาของตน (area specialist) แตก็อาจจะไมใชผูเช่ียวชาญที่
แทจริง ดังน้ัน การฝกและเตรียมความพรอมของขาราชการ (groom) จึงตองฝกทั้งการเปน 
generalist และ specialist และเมื่อถึงระดับหน่ึง จะตองพัฒนาตามความชอบและความสนใจ ตาม
การตัดสินใจและศักยภาพของขาราชการผูน้ัน โดยมุงสรางความเช่ียวชาญในประเด็นที่จําเปน 
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานระหวางประเทศ เชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม เปนตน 

3.1.3.3 นอกจากการสัมภาษณผูบริหารแลว ในการศึกษายังไดสอบถามความเหน็
เชิงเปรียบเทียบของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักการทูตและนักการทูตสายพหุภาคี
ดวย ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี 

1) ลักษณะของนักการทูตทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 80.77 เห็น
วา นักการทูตทั่วไปควรมีลักษณะ เปน part–specialist รอยละ 11.54 เห็นวาควรจะเปน specialist 
มีเพียงรอยละ 7.69 ที่เห็นวาควรจะเปน generalist  

2) ลักษณะของนักการทูตที่ปฏิบัติงานดานพหุภาคี ผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 57.69 เห็นวานักการทูตพหุภาคีควรจะเปน part–specialist หมายถึงแบบผสมผสานระหวาง 
generalist กับ specialist รองลงมาคือ specialist รอยละ 34.61 มีเพียงรอยละ 7.70 ที่เห็นวาควร
จะเปน generalist  

แมวาผลการศึกษาเชิงปริมาณในเรื่องน้ีจะช้ีใหเห็นวา ทั้งนักการทูตทั่วไป
และนักการทูตสายพหุภาคีจะควรเปน part–specialist แตก็แสดงผลที่นาสนใจ 2 ประการ คือ  

1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 34.61 เห็นวา นักการทูตสายพหุภาคี
ควรมีความเปน specialist ในขณะที่มีผูตอบแบบสอบถามเพียงรอยละ 11.54 ที่เห็นวานักการทูต
ทั่วไปควรมีความเปน specialist แสดงใหเห็นถึงทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามวา นักการทูตสาย
พหุภาคีควรตองมีความรูและทักษะเฉพาะเพิ่มข้ึนมากกวานักการทูตทั่วไป ซึ่งจะไดศึกษาวิเคราะห
ตอไปเกี่ยวกับความรูและทักษะที่จําเปนตองมีเพิ่มข้ึนเหลาน้ัน 

2) มีผูตอบแบบสอบถามนอยมากที่เห็นวาทั้ งนักการทูตทั่วไปและ
นักการทูตสายพหุภาคีควรเปน generalist ซึ่งแตกตางจากทัศนคติเดิมในยุคที่ผานมา เน่ืองจาก
สถานการณความซับซอนของประเด็นปญหาและสถานการณโลกในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนไป นักการทูต
จึงไมสามารถเปนเพียง generalist ไดอีกตอไป แตจําเปนจะตองเพิ่มความรูและทักษะเฉพาะดานให
มากข้ึน ซึ่งผลการศึกษาเชิงปริมาณน้ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับความเห็นของผูบริหารกระทรวงฯ 
สวนใหญ 

  
3.2  ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับนักการทูตพหุภาคี  

จากขอ 3.1 จะเห็นวานักการทูตพหุภาคีจะตองมีคุณสมบัติที่แตกตางเพิ่มเติมจากนักการทูต
ทั่วไป ในหัวขอน้ีจะศึกษาวา ความรูและทักษะใดที่มีความจําเปนสําหรับนักการทูตสายพหุภาคี และ
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นักการทูตสายพหุภาคีประเมินความรูและทักษะที่ตนเองมีอยางไร เพียงพอหรือไม โดยใชขอมูลขอมลู
เชิงปริมาณที่ไดจากการสอบถามในการวิเคราะห 

3.2.1  ความรูและทักษะท่ีจําเปนท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี 
พัฒนาจากรายงานการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติงานดานการทูตพหุภาคี โดยประกอบดวย 
3.2.1.1 การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ เปนทักษะ

ที่มีความจําเปน เน่ืองจากเอกสารการประชุม อาทิ ขอมติ ขอตัดสินใจ มักจะมีความยาวและมีจํานวน
มาก แตละวรรคและถอยคําจะตองผานการเจรจาและไดรับการยอมรับมากอน ซึ่งบางกรณีอาจเปน
การเจรจาตอเน่ืองผานมาเปนทศวรรษ หรือเปนถอยคําที่มีการอางอิงในเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดรบัการ
รับรอง เชน รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ อนุสัญญาหรือสนธิสัญญาตางๆ นักการทูตพหุภาคี
จึงจําเปนตองอานเอกสารจํานวนมาก และตองทราบเบื้องหลังการเจรจาเอกสารเหลาน้ันเปนอยางดี 
เพื่อใชประกอบการเจรจารางขอมติหรือขอตัดสินใจฉบับปจจุบัน 

3.2.1.2  การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง มีความสําคัญมากเน่ืองจาก
จะชวยใหการเจรจาในกรอบพหุภาคีมีนํ้าหนักมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อตองเจรจากับประเทศ
มหาอํานาจ โดยสามารถใช “division of labour” แบงงานการเจรจาในประเด็นตามความถนัดของ
แตละประเทศในกลุมพันธมิตร ซึ่งจะชวยใหการเจรจาครอบคลุม และสามารถเจรจาเชิงลึกในแตละ
วรรค/ประเด็นได ทักษะและแนวทางน้ีจะทวีความสําคัญหากเปนการเจรจาที่ไมสามารถบรรลุฉันทา
มติและตองลงคะแนนเสียงรับรอง ดังน้ันนักการทูตสายพหุภาคีจึงมีหนาที่โนมนาวใหประเทศอื่นๆ 
เขารวมกลุมในการเจรจา 

3.2.1.3  การเขารวมประชุมระหวางประเทศ เปนภารกิจที่ถือไดวาเปนกิจวัตร
ประจําของนักการทูตสายพหุภาคีเน่ืองจากจะมีการประชุมเปนจํานวนมาก โดยแบงการประชุมเปน
ประเด็นที่ชัดเจน และในบางประเด็นจะมีกําหนดการประจําปที่แนนอน 

3.2.1.4 การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention มีความจําเปนมาก 
เพราะเปนการแสดงทาทีของไทยตอประเด็นเฉพาะ จึงตองมีความชัดเจน เหมาะสม ตองอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่ถูกตองและผานการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองตระหนักและ
ระมัดระวังในประเด็นละเอียดออนของไทยและประเทศอื่น 

3.2.1.5 การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจน และ intervention ในที่ประชุมโดย
ไมไดเตรียมการลวงหนา โดยเฉพาะหากมีการกลาวพาดพิงถึงประเทศไทยในที่ประชุม การปกปอง
และช้ีแจง (defend) ทาทีของไทยในที่ประชุม ซึ่งแตกตางจากขอ (4) เน่ืองจากมักจะเกิดในที่ประชุม
โดยไมทราบลวงหนา เปนการกลาวถอยแถลงในลักษณะ impromptu มีเวลาเตรียมการในเวลาที่
จํากัด ในสถานการณที่อาจจะมีความกดดัน คับขัน อาจจะไมมีเวลาเพียงพอในการปรึกษาหารือ จึง
ตองอาศัยความรูเฉพาะในเชิงลึกและความเช่ือมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวของ ความสามารถในดานภาษา 
ความมั่นใจ เพื่อใหสามารถโนมนาวประเทศอื่นใหสนับสนุนไทยในที่ประชุมไดอยางนาเช่ือถือ  
มีนํ้าหนัก  

3.2.1.6 กฎ/ระเบียบ ขอบังคับของการประชุม (rules of procedure)  
การประชุมสหประชาชาติมีกฎระเบียบและขอบังคับที่ละเอียดและซับซอน เพื่อใหสามารถควบคุม
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การประชุมที่มีประเทศสมาชิกจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ บอยครั้งที่จะเห็นวา ประเทศที่มี
ความแมนยําและใชกฎระเบียบและขอบังคับไดเหมาะสมในสถานการณเฉพาะ จะสามารถพลิก
สถานการณใหมีความไดเปรียบในการประชุม หรือแมแตขจัด (kill) ขอเสนอของประเทศอื่นได 

3.2.1.7  การเตรียมทาทีไทย ประเด็นในการประชุมระหวางประเทศมักจะเปน
ประเด็นคาบเกี่ยวระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย รวมถึงภาคประชาสังคม ซึ่งอาจจะมีทาที
ที่แตกตางกัน นักการทูตพหุภาคีจึงตองประสานเตรียมทาทีไทยใหเปนที่ยอมรับไดของทุกฝายที่
เกี่ยวของ และที่สําคัญตองเปนที่ยอมรับของประชาคมระหวางประเทศไมขัดตอบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ 

3.2.1.8 ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรองหรือ
ติดตาม การเจรจาในกรอบพหุภาคีมักเปนกระบวนการที่ยาวนาน ผานการเจรจาหลายครั้ง มีเอกสาร
ประกอบจํานวนมาก จึงจําเปน ตองศึกษาที่มาและพัฒนาการของประเด็นน้ันๆ อยางถองแท เพื่อให
การเจรจาพัฒนาตอไปได การขาดความรูเชิงลึกและที่มาของประเด็นจะเปนอุปสรรคในการเจรจาที่
อาจจะตองถดถอยหรือเริ่มตนใหม ซึ่งถือเปนตนทุนของการเจรจา และไมสามารถไดรับประโยชนจาก
ผลของเจรจาไดในเวลาที่กําหนด 

3.2.1.9  ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวที่
ตองอาศัยการฝกฝนและสั่งสมประสบการณ และตองอาศัยคุณสมบัติดานอื่นประกอบดวย อาทิ 
ความสามารถดานภาษา การรูจังหวะเวลา การศึกษาทาทีของประเทศอื่นอยางละเอียด ความเขาใจ
เรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ ฯลฯ 

3.2.1.10 การจดบันทึกและการสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ โดยที่ 
การประชุมในกรอบสหประชาชาติมีจํานวนมาก มักเปนการประชุมที่ยาวนาน มีการแสดงทาทีของทุก
ประเทศ และมักจะตองมีขอตัดสินใจที่สําคัญ การจดบันทึกใหไดใจความสําคัญครบถวน การสรุป
รายงานที่กระชับ ครอบคลุม และรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายจึงมีความสําคัญมาก 
นอกจากน้ี รายงานสรุปแตละฉบับจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับความทรงจําเชิงสถาบัน (institutional 
memory) ในกระบวนการเจรจาและสําหรับการพิจารณารางขอมติหรือขอตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวของในอนาคต 

3.2.1.11 ความสามารถดานภาษา นอกจากทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศ
อยางเช่ียวชาญแลว ยังตองคํานึงถึงความแตกตาง (nuance) และระดับความเขมขน (degree) ของ
คําศัพท ระดับ (level) ของภาษาที่ใชในการเจรจาอยางเหมาะสมดวย และโดยที่สหประชาชาติมี
ภาษาทางการ 6 ภาษา ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน รัสเซีย สเปน และอารบิค ดังน้ัน ผูที่สามารถใช
ภาษาเหลาน้ีไดจะเปนประโยชนอยางย่ิงไมใชเพียงในเชิงภาษาแตยังในเชิงการสรางความสัมพันธกับ
กลุมประเทศที่ใชภาษาเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหสามารถไดรับขอมูลเชิงลึกจากกลุมผูใชภาษาเดียวกันดวย 

3.2.1.12 มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ ในการประชุมที่มีประเทศสมาชิก
เขารวม 193 ประเทศ จําเปนตองระมัดระวังเรื่องมารยาทและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม คํานึงถึงความ
แตกตางและหลากหลายดานวัฒนธรรม เน่ืองจากอาจจะนําไปสูกรณีความขัดแยงระหวางคณะผูแทน 
อาทิ การหลีกเลี่ยงที่จะไมน่ังในที่น่ังของผูแทนประเทศอื่น การรอคอยจนถึงวาระของตนเองในการ
แสดงความเห็น การไมใชภาษาทางการอื่น นอกจากภาษาอังกฤษกรณีที่เปนการประชุมที่ไมมีลาม 
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การไมจับมือกับประเทศมุสลิมบางประเทศ การแสดงความคิดเห็นผานประธานหรือขออนุญาต
ประธานหากจะกลาวโดยตรงกับผูแทนประเทศอื่น เปนตน 

3.2.1.13 การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวางประเทศ มีความจําเปน
หากประเทศหรือกลุมประเทศประสงคจะใหประเด็นเฉพาะไดรับความสนใจหรือมีการดําเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง โดยทั่วไปยอมประสงคใหรางขอมติหรือขอตัดสินใจไดรับการ
รับรองโดยฉันทามติมากกวาการลงคะแนนเสียง การยกรางขอมติหรือขอตัดสินใจจึงตองอาศัยการ
ปรึกษาหารืออยางกวางขวาง การโนมนาวและการศึกษาเอกสารการประชุมที่เกี่ยวของที่ผานมาแลว
อยางเขมขน รวมทั้งการใชภาษาที่เปนที่ยอมรับไดของประเทศสมาชิก โดยสอดคลองและไมเบี่ยงเบน
จากวัตถุประสงคหลักของขอมติหรือขอตัดสินใจ 

3.2.1.14 การจัดการประชุมระหวางประเทศ จะมีสิ่งที่ตองดําเนินการจํานวนมาก
ทั้งดานสารัตถะดานโลจิสติกส และการจัดการ รวมถึงการประชาสัมพันธ ผูจัดการประชุมระหวาง
ประเทศในกรอบสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิก 193 ประเทศ ผูสังเกตการณ ทบวงการชํานัญพิเศษ 
รวมทั้งภาคประชาสังคม จึงตองมีทักษะ ประสบการณ อยางรอบดาน เพื่อใหสามารถจัดการประชุม
ไดเปนผลสําเร็จ ราบรื่น 

3.2.2  ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี 
3.2.2.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาความรูและทักษะที่จําเปนมาก

สําหรับงานการทูตพหุภาคี 3 อันดับแรก (ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1) ไดแก (1) การ
วิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ (2) การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง 
(3) ที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรองหรือติดตาม การเขารวมประชุม
ระหวางประเทศ การเตรียมทาทีไทย การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุม
โดยไมไดมีการเตรียมตัวลวงหนา 

3.2.2.2 สวนความรูและทักษะที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความจําเปน 3 
อันดับสุดทาย ไดแก (1) การจัดการประชุมระหวางประเทศ (2) การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่
ประชุมระหวางประเทศ และ (3) การจดบันทึก นอกจากน้ี ยังมีผูตอบแบบสอบถามระบุทักษะอื่นๆ ที่
จําเปนเชนกัน ไดแก การเปนประธานการประชุม การสรางความสัมพันธกับฝายเลขานุการ และการ
สรางเครือขายความสัมพันธ 

 
ตารางท่ี 1  ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี 
 
ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี* จําเปนมาก 

(รอยละ) 
จําเปน 

ปานกลาง 
(รอยละ) 

จําเปนนอย 
(รอยละ) 

การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวาง
ประเทศ 96.15 3.85 

 

การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง 92.59 7.41  
การเขารวมประชุมระหวางประเทศ 88.46 11.54  
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ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี* จําเปนมาก 
(รอยละ) 

จําเปน 
ปานกลาง 
(รอยละ) 

จําเปนนอย 
(รอยละ) 

การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่
ประชุมโดยไมไดเตรียมการลวงหนา (เชน กรณีมีการ
กลาวพาดพิงถึงไทยในที่การประชุม การ defend ทาที
ของไทยในที่ประชุม การโนมนาวประเทศอื่นให
สนับสนุนไทยในที่ประชุม ฯลฯ) 

88.46 11.54 

 

การเตรียมทาทีไทย 88.46 11.54  
ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกบัประเด็นที่ตอง
เจรจาตอรองหรอืติดตาม 88.46 11.54 

 

ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง 84.62 15.38  
กฎ/ระเบียบในการประชุม (rules of procedure) 84.62 15.38  
การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention 84.62 15.38  
การสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ 84.62 15.38  
ความสามารถดานภาษา 80.77 19.23  
มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ 69.23 30.77  
การจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศ 68.00 32.00  
การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวาง
ประเทศ 50.00 46.15 

 
3.85 

การจัดการประชุมระหวางประเทศ 30.77 57.69 11.54 
 

3.2.2.4 จากการสัมภาษณและขอมูลเชิงปริมาณ มีความสอดคลองกันวาความรู
และทักษะที่จําเปนสําหรับนักการทูตพหุภาคี ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ ตามที่
กลาวไวในตอนตนวาเปนทักษะที่จําเปน เน่ืองจากปริมาณและความซับซอนของเอกสาร แตละ
ถอยคํา/วรรคมักจะตองผานการเจรจาอยางเขมขน นักการทูตพหุภาคีจึงตองทราบที่มาของถอยคํา
เหลาน้ัน เน่ืองจากเปนการสะทอนทาทีของแตละประเทศในการเจรจา ซึ่งตางจากเอกสารการประชุม
ทวิภาคี ที่แสดงทาทีของประเทศคูเจรจาเพียงสองประเทศ ซึ่งคูเจรจามักจะทราบทาทีกันชัดเจนอยูแลว 
การเจรจาก็เปนไปเพื่อผลประโยชนของสองฝาย การประนีประนอมก็เพียงคํานึงถึงทาทีของคูเจรจา 
ในขณะที่เอกสารประชุมในกรอบพหุภาคี ตองคํานึงถึงทาทีของประเทศ 193 ประเทศ การเจรจาตอง
รูทาทีของผูเลนหลัก แมจะไมใชทั้ง 193 ประเทศ แตก็มีผูรวมเจรจาจํานวนมาก นักการทูตพหุภาคีจึง
จําเปนตองศึกษาทาทีของผูเลนจํานวนมากที่ซอนอยูภายใตถอยคํา/วรรคตางๆ นอกจากน้ีโดยที่แตละ
ประเด็นจะมีเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวของจํานวนมาก จึงตองอาศัยการวิเคราะห ศึกษา และตีความ
เอกสารอยางรอบคอบ ครอบคลุม รวดเร็วในเวลาจํากัด 
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ผูศึกษามีประสบการณในการเจรจารางขอมติที่นาจะสามารถตกลง
กันไดโดยไมลําบาก แตกลับตองใชเวลายาวนาน เน่ืองจากทาทีที่แตกตางกันของหลายประเทศ ซึ่งแต
ละประเทศจะอางถอยคําจากเอกสารอื่นๆ หรือตีความถอยคําตางกัน ตัวอยางเชน วรรคที่ปรากฏใน
ขอมติดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ซึ่งระบุวา “ประเทศเจาภาพควรอํานวยความ
สะดวกใหแกเจาหนาที่ดานมนุษยธรรมโดยไมมีอุปสรรค เพื่อใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
สามารถเขาถึงความชวยเหลือเหลาน้ันไดอยางทัว่ถึง” ซึ่งสอดคลองในหลักการ ไทยก็ยอมรับถอยคํา
ไดทั้งวรรค แตประเทศที่เขารวมการเจรจามีทาทีแตกตางกันมาก โดยประเทศที่ประสบปญหาทาง
การเมือง เชน ซีเรีย อิหราน ลิเบีย ตีความวาวรรคน้ีคือความประสงคแอบแฝงของประเทศตะวันตกที่
จะใชความชวยเหลือดานมนุษยธรรมบังหนา ออสเตรเลียตีความโดย “ไมมีอุปสรรค” วาขัดตอ
กฎหมายการเขาเมือง ประเทศตะวันตกอางถอยคําตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ กลุม 
77 อางถึงรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องน้ี อินโดนีเซียอางถึงขอมติดานการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมในกรอบการประชุม ECOSOC ซูดานตีความวาเจาหนาที่ดานมนุษยธรรม
รวมถึงเจาหนาที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพดวยหรือไม ซึ่งตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่องคการ
กาชาดสากลเปนผูตีความ โดยอางถึงกฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายระหวางประเทศ ขอมติเรื่อง 
Blue helmet และ White helmet รวมทั้งตองศึกษาอาณัติของเจาหนาที่รักษาสันติภาพ ซีเรียไม
ยอมรับถอยคํา “ประชาชน....อยางทั่วถึง” เน่ืองจากเห็นวาอาจรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
สนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาล และไมยินยอมใหมีการสงเวชภัณฑเขาไปในพื้นที่ยึดครองเน่ืองจากกลุม
ติดอาวุธอาจจะไดรับประโยชนจากความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ซึ่งตองเจรจาหารืออยูนานกวาทุก
ฝายจะยอมรับถอยคําทั้งหมดได 

ประเด็นความยุงยากซับซอนลักษณะเชนน้ี จะไมพบบอยนักใน
การศึกษาเอกสารการประชุมทวิภาคีเพราะถอยคําที่ใชมักจะเปนถอยคําที่ยอมรับของเพียงสองฝาย 
หรืออางอิงถึงบันทึกการประชุมหรือขอตกลงสองฝาย แตในกรอบพหุภาคีมีความจําเปนมากที่จะตอง
ทราบถึงความละเอียดออนของถอยคําที่ใชในเอกสาร ที่มา ภูมิหลังการเจรจา บริบททางการเมืองและ
กฎหมายของประเทศตางๆ ซึ่งอธิบายทาทีของทุกฝายเพื่อใหสามารถบรรลุฉันทามติหรือเปนทีย่อมรบั
ของทุกฝายได ผูยกรางและผูรวมอุปถัมภขอมติจะตองศึกษาประเด็นเหลาน้ีอยางละเอียด 
ความสามารถในการอานอยางรวดเร็วยังไมเพียงพอ แตตองตรวจจับไดถึงความผิดปกติ คาดการณไดวา
ประเทศตางๆ จะมีทาทีตอวรรค/ถอยคําน้ันอยางไร และตองสืบคน/อางอิงแหลงที่มาของวรรค/
ถอยคําใหได เพื่อสามารถขอแกไข/ปรับเปลี่ยน หรือแมแตลบถอยคําน้ันออกไปจากเอกสาร 

2) การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง เปนปจจัยสําคัญที่ชวยให 
การเจรจาตอรองมีนํ้าหนักย่ิงข้ึน สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม และชวยแบงเบาภาระใน 
การเจรจา แตการจะสรางพันธมิตรหรือกลุมตอรองไมใชเรื่องงาย เน่ืองจาก  

(1) การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรองตองอาศัยการมีเครือขาย
ที่ดี ไดรับความไววางใจจากประเทศอื่นวาจะสามารถมีบทบาทแข็งขัน นาเช่ือถือและมีประสบการณ
ในการเจรจาเปนที่ยอมรับ สามารถโนมนาวใหประเทศอื่นเห็นถึงประโยชนรวมในประเด็นหลัก  

(2) จะตองศึกษาทาทีของกลุมดวยความระมัดระวัง ซึ่งบางครั้งใน
กลุมเดียวกันอาจจะมีทาทีรวมในประเด็นหลัก แตมีทาทีตางกันในประเด็นอื่น และตองมีการเจรจา
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ภายในกลุมพันธมิตรกอนดวย เชน กลุม 77 หรือการสรางกลุมเล็กซอนอยูภายในกลุมใหญอีกช้ันหน่ึง 
การที่จะเขารวมในกลุมหรือสรางกลุมจึงตองช่ังตวงผลประโยชนใหสมดุล เพื่อไมใหเสียประโยชน
มากกวาไดประโยชน นอกจากน้ี การสรางกลุมหรือเขารวมในกลุมจะตองพิจารณาเรื่องการวางทาที 
(position) ของประเทศอยางรอบคอบ เหมาะสม เพื่อปองกันมิให “ภาพ” ของประเทศบิดเบือนหรือ
ถูกเขาใจผิด อาทิ การรวมกลุมกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาในกลุม 77 ซึ่งมีประเทศหัวรุนแรง อาทิ 
ซีเรีย อิหราน เอกวาดอร คิวบา ในการเจรจารางขอมติบางฉบับ ก็อาจจะทําใหไทยถูกมองวาเปนกลุม
เดียวกัน การที่ไทยเขารวมกับประเทศตะวันตกสนับสนุนขอมติดานสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็อาจจะสงผลตอความรูสึกของกลุมประเทศ
มุสลิมที่เครงครัด ดังน้ัน การแสดงบทบาทที่สมดุล เหมาะสมจึงมีความสําคัญย่ิง การสรางกลุม
พันธมิตรจึงตองอาศัยทักษะและประสบการณ และในหลายโอกาสที่ประเทศในกลุมจะตองประกาศ
ขอเจรจาบางวรรค/ถอยคําในฐานะของประเทศตนเอง ไมใชในฐานะสมาชิกของกลุม  

การสรางพันธมิตรในการตอรองเปนทักษะที่ตางจากงานทวิภาคีซึ่ง
เปนการเจรจาสองฝาย แมวาอาจจะมีบางที่ตองอาศัยประเทศที่สามหรือองคกรอื่นที่มีอิทธิพลรวม
กดดันประเทศคูเจรจา หรือมีบทบาทในฐานะผูอํานวยความสะดวก ผูไกลเกลี่ย ฯลฯ แตก็มักจะทราบ
ชัดเจนหรือคาดการณทาทีของแตละฝายไดอยูแลว  

3) ที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรอง
หรือติดตาม ถือวาเปนความรูและทักษะที่จําเปน และมีความเช่ือมโยงกับการวิเคราะหและตีความ
เอกสารการประชุมระหวางประเทศในขอ ก. ปจจัยน้ีจําเปนสําหรับนักการทูตทั่วไปดวย เพราะนักการทูต
จําเปนจะตองมีความรูเชิงลึกในประเด็นในความรับผิดชอบของตน ไมวาจะเปนงานดานพหุภาคี
หรือไม อยางไรก็ดี นักการทูตที่ทํางานดานพหุภาคีจะตองเผชิญกับจํานวนผูเลนที่มากข้ึน ความ
หลากหลายของทาทีของผูเลนที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเช่ือมโยง/ความคาบเกี่ยวระหวางประเด็นที่
หลากหลายข้ึนในกรอบพหุภาคี นักการทูตที่ทํางานดานพหุภาคีจึงตองใหความสําคัญทั้งดานกวาง
และเชิงลึกแกที่มาและเหตุผลของประเด็นที่ตนตองเจรจาตอรองหรือติดตาม 

4) การเขารวมประชุมระหวางประเทศ มีความสําคัญมากเพราะการเขา
รวมประชุมไมไดเปนเพียงการเขาไปน่ังฟงหรือจดบันทึกแลวจัดทํารายงานสรุป แตการเขารวมการ
ประชุมมีวัตถุประสงคประการสําคัญนอกเหนือจากการติดตามพัฒนาการของเรื่องน้ันๆ คือ เพื่อแสดง
ทาทีที่สําคัญของไทยซึ่งตองมีการเตรียมการอยางรอบคอบ รอบดาน ตองมีความชัดเจน เปนที่ยอมรับ 
จึงจําเปนตองศึกษาทาทีของประเทศตางๆ เพื่อใชประโยชนในการเจรจาในหองประชุม นอกจากน้ี 
การเขารวมประชุมเปนโอกาสในการใชทักษะเจรจาโนมนาวนอกหองประชุม (corridor meeting) ซึง่
เปนหองเรียนสําหรับการศึกษาเทคนิคการเจรจาข้ันสูง การเขารวมประชุมยังเปนโอกาสสําคัญสาํหรบั
การสรางเครือขาย มีขอสังเกตวานักการทูตบางสวนไมไดใชหรือไมสามารถใชการเขารวมการประชุม
ระหวางประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5) การจัดเตรียมทาทีไทย เปนทักษะที่มีความจําเปนมากเพราะมักจะ
ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งอาจจะมีมากกวาหน่ึงหนวยงาน จึงตองประสานงานเพื่อ
กําหนดทาทีที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของยอมรับได รวมทั้งตองกําหนดทาทีรองรับในกรณีที่การเจรจาไม
เปนไปในทิศทางที่คาดหวัง นอกจากน้ียังตองคาดการณลวงหนาวาทาทีดังกลาวจะไดรับการสนับสนุน
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หรือคัดคานจากประเทศหรือกลุมใด รวมทั้งตองกําหนดทาทีหรือแนวทางโตตอบตอคําคัดคานของแต
ละประเทศอยางไร ควรจะมีขอเสนอตอบกลับหรือแนวทางประนีประนอมกับประเทศเหลาน้ัน
อยางไร ควรจะเจรจากับประเทศใดเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยในทายที่สุดจะตองไมขัดกับทาทีของ
หนวยงานไทยหรือกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของไทย นอกจากน้ี โดยที่มีผูเขารวมการประชุม
พหุภาคีจํานวนมาก จึงมักจะคาดการณเทคนิคหรือแนวทางของประเทศอื่นไดยาก ซึ่งตางจากการทูต
สายทวิภาคีซึ่งมักจะทราบทาทีของประเทศคูเจรจาชัดเจนอยูแลว สามารถคาดการณได จึงสามารถ
กําหนดทาทีและการดําเนินการของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุมโดย
ไมไดมีการเตรียมตัวลวงหนา มักจะเกิดข้ึนเมื่อมีบางประเทศกลาวพาดพิงไทย กลาวคัดคานขอเสนอ
หรือทาทีของไทย หรือเมื่อไทยตองกลาวคัดคานหรือสนับสนุนประเทศอื่น แมวาในหลายกรณี จะพอ
คาดการณไดวาประเทศใดมีทาทีที่แตกตางจากไทย แตก็มีบอยครั้งที่จะไมทราบลวงหนาหรือเกิดจาก
ประเทศที่ไมเคยแสดงทาทีใดมากอน ในกรณีเชนน้ีจึงตองอาศัยทักษะและประสบการณหลายประการ
ประกอบกัน ไมวาจะเปนความเขาใจอยางลึกซึ้งและชัดเจนตอทาทีของไทย ความรูเชิงลึกและที่มาใน
ประเด็นน้ันๆ เพื่อใหสามารถกลาวถอยแถลงหรือโตตอบไดอยางหนักแนน นาเช่ือถือ ตองมี
ความสามารถทางภาษาเพื่อสามารถใชถอยคําที่เหมาะสม ชัดเจน ความมั่นใจ รวมทั้งตองทราบถึง
กฎระเบียบ และขอบังคับของการประชุม เชน สิทธิในการกลาวโตตอบ (rights of reply) เปนตน  
ซึ่งแตกตางจากการทูตทวิภาคีซึ่งเปนการเจรจาสองฝาย ทราบทาที ขอหวงกังวลและขอเสนอของอีกฝาย
อยูแลว และบอยครั้งที่จะไดมีการตกลงกนัไวลวงหนาเกี่ยวกับประเด็นที่จะหยิบยกข้ึนหารือ จึงมักจะ
สามารถเตรียมการประชุมลวงหนาไดอยางครอบคลุม 

3.2.2.4 สวนสาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการจัดการประชุมระหวาง
ประเทศ ความรูและทักษะในการยกรางขอมติและขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวางประเทศ มีความจําเปน
นอยกวาความรูและทักษะอื่น นาจะเน่ืองมาจากขอเท็จจริงที่วา การจัดประชุมในกรอบสหประชาชาติ 
สวนใหญสํานักงานเลขาธิการจะเปนผูดําเนินการ ประเทศสมาชิกจะเปนผูจัดเฉพาะการประชุมยอย
หรือการจัดกิจกรรมคูขนาน (side event) สวนการยกรางขอมติหรือขอตัดสินใจ น้ัน อาจอธิบายไดวา 
เน่ืองจากที่ผานมา ไทยยังไมไดมีบทบาทที่เดนชัดนัก ไมใชประเทศหลักที่เสนอขอมติหรือขอตัดสินใจ 
(penholder) มีขอมติของประเทศไทยจํานวนไมมากนัก หรือไทยเปนเพียงประเทศที่รวมยกรางเพียง
บางวรรคของขอมติ แตหากในอนาคตไทยประสงคจะมีบทบาทในกรอบพหุภาคีที่แข็งขันมากข้ึน  
โดยมีสวนรวมในฐานะผูยกรางขอมติเพิ่มข้ึน หรือมีประเด็นที่ไทยประสงคจะผลักดันอยางแข็งขัน  
ก็จําเปนตองใหความสําคัญกับทักษะในดานน้ีเพิ่มข้ึน 

3.2.3  การประเมินระดับความรู ประสบการณและทักษะของผูตอบแบบสอบถาม 
3.2.3.1 ความรู ประสบการณและทักษะที่ผูตอบแบบสอบถามประเมินวาตนมีมาก  

3 อันดับแรก ไดแก (1) การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ (2) การเขารวม
ประชุมระหวางประเทศ และ (3) การจัดเตรียมทาทีไทย อยางไรก็ตาม มีผูตอบแบบสอบถามที่คิดวา
ตนมีความรูและทักษะในทั้งสามดานขางตนมาก เพียงรอยละ 56.52 52.17 และ 45.83 ตามลําดับ 
เทาน้ัน (ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2) 
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3.2.3.2 หากเปรียบเทียบกับตารางความรูและทักษะที่จําเปนตองานการทูตพหุภาคี
ในขอ 3.2.2 แลว จะพบวา ทักษะที่สําคัญอื่นๆ อาทิ การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง การกลาว
ถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุมโดยไมไดเตรียมการลวงหนา (เชน กรณีมีการ
กลาวพาดพิงถึงไทยในที่การประชุม การ “defend” ทาทีของไทยในที่ประชุม การโนมนาวประเทศอื่นให
สนับสนุนไทยในที่ประชุม) ความรูเกีย่วกับที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจา 
และทักษะในการเจรจาตอรอง ซึ่งลวนแตเปนทักษะที่สําคัญตอการปฏิบัติงานดานพหุภาคีในทัศนะ
ของผูตอบแบบสอบถาม กลับเปนทักษะที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประเมินวาตนมีเพียงปาน
กลาง มีนอยหรือไมมี มีผูตอบแบบสอบถามเพียงประมาณรอยละ 9.52 เทาน้ัน ที่ประเมินวาตนมี
ทักษะดานการเจรจาตอรองมาก 

3.2.3.3 โดยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติงานอยูในสายพหุภาคี 
การประเมินระดับความรู ประสบการณและทักษะในครั้งน้ีจึงต้ังอยูบนสมมติฐานที่วา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความเขาใจถึงความหมายเชิงคุณภาพและความครอบคลุมของทักษะตางๆ เชน ผูที่
ระบุวาตนมีทักษะดานการวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศตองเขาใจวามิได
หมายถึงเพียงแคการอานเอกสารไดเร็ว แตตองสามารถเขาใจถึงที่มาที่ไปของถอยคําในเอกสาร เขาใจ
ถึงประเด็นหรือทาทีของประเทศตางๆ ที่ซอนอยูได สวนผูที่ระบุวาตนมีความรู ประสบการณและ
ทักษะในการเขารวมประชุมระหวางประเทศ ควรจะตองตระหนักถึงความสําคัญและความสามารถใน
การเขารวมการประชุมอยางมีคุณภาพ มิใชประเมินวาตนมีประสบการณและทักษะมาก เพียงเพราะมี
โอกาสไปรวมประชุมระหวางประเทศบอยครั้ง 

3.2.3.4 ไมวาผูตอบแบบสอบถามจะประเมินความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ
งานการทูตพหุภาคีที่ตนมีจากประสบการณของตนเองตามความเปนจริง หรือมีปจจัยอื่นประกอบ 
เชน ลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความถอมตัว หรือขาดความเขาใจที่แทจริงเกี่ยวกับความสําคัญของ
แตละทักษะ แตผลการประเมินบงช้ี ใหเห็นวา ระดับความรู ประสบการณและทักษะของผูตอบ
แบบสอบถามยังอยูในระดับคอนขางนอยถึงปานกลาง ซึ่งหากพิจารณาถึงการปฏิบัติหนาที่ในอดีตที่
ผานมาและในปจจุบัน ไทยก็สามารถดําเนินการในกรอบพหุภาคีได แตก็สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพ
ทางการทูตพหุภาคีของไทย และแสดงใหเห็นวาไทยยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับ
การทูตพหุภาคีไดอีก หากสามารถเสริมสรางความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับนักการทูตพหุภาคีได
อยางมีนัยสําคัญ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาความรูและทักษะของ
นักการทูตสายพหุภาคี 

 
ตารางท่ี 2  การประเมินระดับความรู ประสบการณและทักษะของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี มาก ปานกลาง นอย ไมม ี
การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวาง
ประเทศ 56.52 34.78 8.70  
การเขารวมประชุมระหวางประเทศ 52.17 39.13 8.70  
การเตรียมทาทีไทย 45.83 41.67 12.50  
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ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี มาก ปานกลาง นอย ไมม ี
การสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ 40.91 54.55  4.54 
การจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศ 39.13 56.52  4.35 
การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง 39.13 39.13 17.39 4.35 
ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกบัประเด็นที่ตอง
เจรจาตอรองหรอืติดตาม 36.00 52.00 8.00 4.00 
ความสามารถดานภาษา 34.78 56.52 8.70  
การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention 30.43 56.52 8.70 4.35 
มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ 29.17 62.50 8.33  
การจัดการประชุมระหวางประเทศ 23.81 66.67  4.76 
การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention 
ในที่ประชุมโดยไมไดเตรียมการลวงหนา (เชน กรณีมี
การกลาวพาดพิงถึงไทยในระหวางการประชุม การ 
defend ทาทีของไทย) 21.74 47.82 21.74 8.70 
การรางขอมติ/ขอตัดสินใจของทีป่ระชุมระหวาง
ประเทศ 13.64 63.64 13.64 9.08 
ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง 9.52 71.43 19.05  
กฎ/ระเบียบในการประชุม (rules of procedure) 9.52 80.96 9.52  
 

3.2.4  แนวทางท่ีเหมาะสมในการชวยเพ่ิมพูนทักษะตามขอ 3.2.2 
ในสวน น้ีจะศึกษาแนวทางที่ เหมาะสมในการชวยเพิ่ มพูนระดับความรู 

ประสบการณและทักษะของนักการทูตพหุภาคี โดยกําหนดแนวทางไวในแบบสอบถามจํานวน 6 
แนวทาง ไดแก (1) ระบบ coaching จากผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา (2) การเรียนรูดวยตัวเอง 
(3) การสั่งสมประสบการณจากการทํางาน (4) การศึกษาจากเอกสาร (5) การเขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของ (6) การรวมสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของ โดยใหผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับ
แนวทางที่เห็นวาเหมาะสมในการเพิ่มพูนความรูและทักษะจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ซึ่งปรากฏผลดังน้ี 

1) ระบบ coaching ผูตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 64 เห็นวาระบบ 
coaching เปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุด  

2) การเรียนรูดวยตนเอง ผูตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 16 เห็นวาการเรียนรู
ดวยตนเองเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 48 เห็นวา การ
เรียนรูดวยเองเหมาะสมเปนอันดับที่ 6 หรือหมายความวา มีความเหมาะสมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวทางอื่นๆ  

3) การสั่งสมประสบการณ ผูตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 60 เห็นวาการสั่ง
สมประสบการณจากการทํางานเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุด  

4) การศึกษาจากเอกสาร มีผูตอบแบบสอบถามเพียงจํานวนรอยละ 8 ที่เห็นวา
การศึกษาจากเอกสารเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเพิ่มพูนความรูและทักษะ ในขณะที่
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ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 64 เห็นวา การศึกษาจากเอกสารเหมาะสมเปนอันดับที่ 6 หรือ
หมายความวา แนวทางน้ีมีความเหมาะสมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆ  

5) การฝกอบรม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 44 เห็นวาการฝกอบรมเปนแนวทาง
ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะของนักการทูตพหุภาคี 

6) การเขารวมการสัมมนา มีผูตอบแบบสอบถามเพียงจํานวนรอยละ 8.33 ที่เห็นวา
การเขารวมการสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 45.83 เห็นวา การเขารวมสัมมนามีความเหมาะสมนอย หรือหมายความวาการ
เขารวมการสัมมนามีความเหมาะสมนอยกวาแนวทางอื่นๆ  

จากผลการศึกษาในหัวขอน้ี แสดงใหเห็นดังน้ี 
1) หากกระทรวงฯ จะกําหนดแนวทางเพื่อชวยเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแก

นักการทูตพหุภาคี กระทรวงฯ ควรจะมุงเนนการพัฒนาระบบ coaching ใหเขมแข็ง รวมทั้งการ
สงเสริมใหขาราชการมีโอกาสในการสั่งสมประสบการณจากการทํางาน รวมทั้งจากการเขารับการ
ฝกอบรมในประเด็นที่เกี่ยวของ 

2) ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการศึกษาจากเอกสารเปนแนวทางที่มีความ
เหมาะสมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆ นาจะมีสาเหตุจากที่ผานมา กระทรวงฯ ยังขาดคูมือที่
ละเอียดและ ครอบคลุม สําหรับการปฏิบัติงานดานพหุภาคี ในขณะที่เอกสารภายนอกกระทรวงฯ 
หรือตําราตางๆ มักจะเปนการใหความรูของการทูตพหุภาคีในภาพกวางมากกวาเชิงลึก ซึ่งสามารถใช
ประโยชนไดเพียงระดับหน่ึง 

3.2.5  แนวทางท่ีนักการทูตไดรับความรูและทักษะ  
3.2.5.1 แบบสอบถามขอใหผูตอบแบบสอบถามระบุวา ในความเปนจริง ตนไดรับ

ความรูและทักษะจากแนวทางใดในขอ 3.2.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 69.57 ระบุวาตน
ไดรับความรูและทักษะจากการสั่งสมประสบการณจากการทํางานเปนอันดับแรก ในขณะที่รอยละ 
56.52 ระบุวาไดรับทักษะตางๆ จากการเรียนรูดวยตนเอง สวนผูที่ระบุวาไดรับทักษะจากระบบ 
Coaching มีจํานวนรอยละ 50 และพบดวยวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับความรูจากการเขารวม
การสัมมนาและการไดรับการฝกอบรมในระดับที่นอย  

3.2.5.2 เมื่อเปรียบเทียบระหวางแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการไดรับความรูและ
ทักษะ (ตามขอ 3.2.4) กับสิ่งที่เกิดข้ึนจริง (3.2.5) พบประเด็นที่นาสนใจวา ในทัศนะของผูตอบ
แบบสอบถาม การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทาง
อื่นๆ แตในความเปนจริง ผูตอบแบบสอบถามกลับไดรับทักษะและความรูจากแนวทางน้ีมาก ในขณะ
ที่ระบบ coaching ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาเปนแนวทางที่เหมาะสม ก็มีเพียงรอยละ 
50 ที่ระบุวาตนไดรับความรูและทักษะจากแนวทางน้ี  

3.2.5.3 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา แนวทางที่นักการทูตพหุภาคีไดรับ
ความรูและทักษะ เกิดจากปจจัยของตนเองเปนหลัก ไดแก การสั่งสมประสบการณและการเรียนรู
ดวยตนเอง ซึ่งตองอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต ทั้งน้ี ประสบการณและความรูที่ไดรับ
อาจจะยังไมรอบดาน ครอบคลุม รวมทั้งอาจจะไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ในขณะที่ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวากระทรวงฯ ยังมีระบบรองรับสําหรับการเพิ่มพูนทักษะใหแกนักการทูตนอย เปนเพียง
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ปจจัยสนับสนุน เชน มีระบบ Coaching แตก็ยังมีไมเพียงพอ การจัดสัมมนาและการอบรมในประเทศ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของยังมีนอย ตองอาศัยหลกัสูตรในตางประเทศซึ่งมีคาใชจายและตนทุนคอนขางสงู 

3.2.5.4 หากกระทรวงฯ จะสามารถพัฒนาระบบเพื่อปูพื้นฐานความรูและทกัษะที่
จําเปนตามระดับของการปฏิบัติงานและหนาที่ความรับผิดชอบของนักการทูตพหุภาคีไวกอน และให
นักการทูตศึกษาดวยตนเองคูขนานกันไป และเปดโอกาสใหสั่งสมเพิ่มพูนประสบการณดวยตนเอง
เพิ่มเติม ควบคูกับการที่กระทรวงฯ จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมความรูอยางตอเน่ืองใหเหมาะสม
กับระดับของการปฏิบัติหนาที่ ก็นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
3.3  แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพหุภาคี 

ในหัวขอน้ีเปนการศึกษาตอเน่ืองจากขอ 3.2 วา โดยที่นักการทูตสายพหุภาคียังมีความรู
และทักษะที่จําเปนไมเพียงพอ กระทรวงฯ ควรดําเนินการอยางไรในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานพหุภาคี  

3.3.1  จากการสัมภาษณผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ มีความเห็นวาแนวทางการ
ดําเนินการในขณะน้ีนาจะเพียงพอสําหรับการดําเนินการดานพหุภาคี แตไมเพียงพอ หากกระทรวงฯ 
ประสงคมีเปาหมายที่จะเพิ่มบทบาทใหแข็งขัน เปนผูเลนที่สําคัญดานพหุภาคีอยางจริงจัง เพื่อ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรของกระทรวงฯ หรือเพื่อเตรียมการไวสําหรับกรณีที่ไทยตองใชประโยชนจาก
เวทีพหุภาคีเพิ่มข้ึน ดังน้ัน เพื่อตอบสนองเปาหมายดังกลาว จําเปนตองพิจารณาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรอยางจริงจัง โดย  

3.3.1.1 การสรางความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน โดยในหลักการเมื่อนักการทูต
กลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครนิวยอรกและนครเจนีวา ควรมอบหมายใหไป
ปฏิบัติงานที่กรมองคการระหวางประเทศ แตเน่ืองดวยจํานวนขาราชการมีไมเพียงพอ และระบบของ
กระทรวงฯ ในปจจุบันคือ พิจารณาใหความสําคัญเรื่องจํานวนขาราชการ ดังน้ัน แนวทางที่เปนไปได
คือ อาจจะไมจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศ แตควรจะอยูในกลุมงานดาน 
พหุภาคี (cluster) เชน กรมอาเซียน กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไมควรโยกยายโดยอิสระ 
กระทรวงฯ ตองสนับสนุนใหนักการทูตเหลาน้ีไดรับและเพิ่มพูนประสบการณดานพหุภาคีอยาง
ตอเน่ือง ไมควรจะยายไปปฏิบัติงานในกรม/กองที่ไมไดใชความรูความชํานาญ ตองฝกและเตรียม
ความพรอมเปนกลุม (cluster) และที่สําคัญคือนักการทูตสายพหุภาคีจะตองชอบงานดานพหุภาคี 
ไมใชชอบเมืองที่มีงานพหุภาคี ซึ่งกระทรวงฯ ควรจะรีบพิจารณาเรื่องเสนทางอาชีพ เน่ืองจากปจจุบัน
การพิจารณาออกประจําการ กระทรวงฯ ยังใชระบบ “เมตตาธรรม” ปะปน สงผลใหการพิจารณา
ไขวเขว ไมตรงหรือสอดคลองกับบุคลากรที่ไดรับการฝกและเตรียมความพรอมดานพหุภาคี 

แนวทางที่สามารถดําเนินการไดคือ ควรมอบหมายใหผูมีประสบการณ
ดานงานพหุภาคี ไปปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศ หรือกรมในสายพหุภาคีที่เกี่ยวของ
เปนเวลา 1–2 ป เพื่อใชความรู ความชํานาญและสรางความตอเน่ือง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการและติดตามประเด็นตางๆ หลังจากน้ัน หากยังปฏิบัติงานที่เมืองหลวงก็อาจพิจารณาให
โยกยายได ซึ่งสงผลดีตอกระทรวงฯ และกรมกองที่ประสงคจะขอยายไปปฏิบัติหนาที่ เน่ืองจากเปน
การทํางานดวยใจ และดวยความสนใจ 
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3.3.1.2 ในกรม/กองที่ปฏิบัติงานดานพหุภาคี ควรจะตองมีผูที่มีประสบการณ
ดานพหุภาคีปฏิบัติงานอยู ผูบริหารกระทรวงฯ มีความเห็นที่หลากหลาย โดยบางทานมีความเห็นวา 
อยางนอยอธิบดีจะตองเปนผูที่มีประสบการณดานงานพหุภาคี หากไมมีประสบการณ ก็จําเปนจะตอง
มีผูที่สามารถใหคําแนะนําเชิงยุทธศาสตรได สําหรับระดับเจาหนาที่และหัวหนาฝายอาจจะไมจําเปน 
ในขณะที่บางทานเห็นวาเจาหนาที่ทุกระดับหากมีประสบการณก็เปนประโยชน แตจําเปนย่ิงที่ตองมี
ระดับผูอํานวยการกองที่มีประสบการณดานพหุภาคี เพราะสามารถนํานโยบายมาถายทอด และแปลง
เปนผลงาน หากเปนขอเสนอแนะก็จะเปนประโยชนกับผูบริหาร สามารถนําไปใชได และโดยที่ย่ิง
ตําแหนงระดับสูง ย่ิงตองมีความรูและประสบการณ สามารถตัดสินใจไดในระดับหน่ึง โดยไมตองรอ
การตัดสินใจในระดับสูง 

แตในภาพรวม ผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ เห็นวา ในกรม
องคการระหวางประเทศ หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองควรจะตองมีประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ
สามารถใหคําแนะนําและใหแนวทางแกขาราชการอื่นได  

3.3.1.3 นอกจากน้ี ยังไดสอบถามความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งผล
การศึกษาสอดคลองกับความเห็นของผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ ดังน้ี 

1) มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 96.15 เห็นวาจําเปนที่จะตองมีผูที่มี
ประสบการณในการทํางานดานพหุภาคีในหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานพหุภาคี โดยใหเหตุผลที่
คลายคลึงกันวา 1) หากผูบังคับบัญชามีประสบการณจะชวยในการกําหนดแนวทาง ทาที และ
นโยบายที่เหมาะสม 2) สามารถถายทอดความรูและประสบการณ และชวยแนะนําขาราชการที่มี
ประสบการณนอยกวา ซึ่งจะเปนสวนหน่ึงของการสรางระบบ coaching ที่เขมแข็งตอไป รวมทั้งเพื่อ
การสรางระบบความรูเชิงสถาบัน เพื่อประโยชนในการศึกษาที่มาและเหตุผลเชิงลึกของประเด็นที่ไทย
ประสงคจะผลักดันหรือมีผลประโยชนที่ตองปกปอง 3) การทํางานดานพหุภาคีจําเปนตองมีทักษะ
เฉพาะดานซึ่งตองอาศัยเวลาในการบมเพาะ ดังน้ัน หากมีผูที่มีประสบการณ หรือมีความคุนเคยกับ
ระบบพหุภาคีปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน จะชวยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2) โดยผูที่เห็นวาจําเปนที่จะตองมีผูที่มีประสบการณการทํางานดาน 
พหุภาคีในหนวยงาน เห็นวาระดับที่เหมาะสมที่สุด คือ ระดับผูอํานวยการกอง/อัครราชทูตที่ปรึกษา 
รอยละ 84 รองลงมาไดแก ระดับหัวหนาฝาย/ที่ปรึกษา อธิบดี/เอกอัครราชทูตผูแทนถาวร และรอง
อธิบดี/รองผูแทนถาวรฯ รอยละ 76 72 และ 60 ตามลําดับ โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ราย
ที่ระบุวา มีความจําเปนที่เจาหนาที่ทุกระดับที่ควรจะตองมีประสบการณดานพหุภาคี 

3.3.1.4 จากการสัมภาษณผูบริหารสวนใหญเห็นวา ขาราชการที่ไมเคยปฏิบัติงาน
หรือไมมีประสบการณดานพหุภาคีก็สามารถปฏิบัติงานได แตอาจจะไมมีประสิทธิภาพเทา โดยเปรียบได
กับการวายนํ้า ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถวายนํ้าได แตมีจํานวนไมมากที่มีความโดดเดนและเปนนักวายนํ้าได 

3.3.2  นอกจากน้ี ไดขอใหผูตอบแบบสอบถามจัดลําดับความสําคัญของแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพหุภาคี ในระหวางที่กระทรวงฯ ยังไมมีนโยบายกําหนด
เสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี หลังจากน้ัน ไดนํามาจัดกลุมโดยกําหนดใหแนวทางที่ไดรับ
การจัดอันดับระหวาง 1–4 เปนแนวทางที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความสําคัญมาก อันดับระหวาง 
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5–8 จัดเปนแนวทางที่มีความสําคัญระดับรองลงไป และอันดับระหวาง 9–12 จัดเปนแนวทางที่มี
ความสําคัญนอยที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางอื่นในทัศนะของผูตอบแบบสอบถาม   

3.3.2.1 เมื่อนํามาจัดกลุมดังปรากฏในตารางที่ 3 พบวา แนวทางที่ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก (1) การเพิ่มพูนประสบการณของ
ขาราชการในการเขารวมการประชุมระหวางประเทศในกรอบสหประชาชาติ (2) การมีผูที่มี
ประสบการณการทํางานดานพหุภาคีปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน (3) การเพิ่มพูนความรูและทักษะของ
ขาราชการในการเขารับการฝกอบรม/สัมมนาดานพหุภาคี (4) การสรางระบบ coaching โดย
ผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาที่มีประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ groom ขาราชการและแนะนําวิธีการ
ทํางาน (5) และการมอบหมายใหผูที่กลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติหนาที่ที่กรม
องคการระหวางประเทศ  

3.3.2.2 สวนแนวทางที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญนอยที่สุด ไดแก  
การจัดสรรงบประมาณสําหรับรองรับการพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางเพียงพอ และ 
การปรับจํานวนบุคลากรของกรมองคการฯ ใหสอดคลองกับภารกิจ 
 
ตารางท่ี 3  แนวทางการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานพหุภาคี 
 

แนวทาง ระดับความสําคัญ 
 มาก ปานกลาง นอย 
การเพิม่พูนประสบการณของขาราชการในการเขารวมประชุมระหวาง
ประเทศในกรอบสหประชาชาติ 

23 12 1 

การมผีูที่มปีระสบการณการทํางานดานพหุภาคีปฏิบัติงานอยูใน
หนวยงานเพื่อกําหนดแนวทาง ใหคําปรึกษา 

16 11 9 

การสรางระบบ coaching โดยผูบังคับบัญชาระดับสงูกวาทีม่ี
ประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ groom ขาราชการ และแนะนําวิธีการ
ทํางาน 

16 10 6 

การเพิ่มพูนความรูและทักษะของขาราชการในการเขารับการฝกอบรม/
สัมมนาดานพหุภาคีและประเด็นตางๆ  

14 19 3 

การมอบหมายใหผูกลบัจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติ
หนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศ 

13  11 1 

การ put the right individual on the right job 11  9  3 
การสราง Institutional memory 9 8 3 
หลักเกณฑในการพจิารณาขาราชการไปประจําการใน post พหุภาคี
ควรมีความยืดหยุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนในการทํางาน อาทิ การ
ประจําการซ้ําโซน หรือผูมทีักษะภาษาพิเศษ หรือมีความเช่ียวชาญใน 
ประเด็นที่เกี่ยวของที่ไทยมีผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ 

7 6 7 

การขอยืมตัวหรือการมอบหมายใหขาราชการที่มปีระสบการณให 3 13 5 
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แนวทาง ระดับความสําคัญ 
 มาก ปานกลาง นอย 
ปฏิบัติงานในลกัษณะเฉพาะกจิ 
การกําหนดแผนสรางความตอเน่ืองในการปฏิบัติราชการ 
(Succession Plan) 

3 10 7 

การปรับจํานวนบุคลากรของกรมองคการฯ ใหสอดคลองกับภารกิจ 1 9 10 
การจัดสรรงบประมาณสําหรับรองรับการพฒันาบุคลากรดานการทูต 
พหุภาคีอยางเพียงพอ 

1 1 3 

 
3.3.3  จากตารางที่ 3 จะเห็นวา แนวทางการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานดานพหุภาคีที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ไดแก 
3.3.3.1 การเพิ่มพูนประสบการณของขาราชการในการเขารวมการประชุม

ระหวางประเทศในกรอบสหประชาชาติ ที่ผานมา กระทรวงฯ ใหโอกาสนักการทูตในการเขารวมการ
ประชุมระหวางประเทศอยูแลว โดยคํานึงถึงจํานวนขาราชการที่มี ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรและตามลําดับความสําคัญของประเด็นในการประชุม  

3.3.3.2 การมีผูที่มีประสบการณการทํางานดานพหุภาคีปฏิบั ติงานอยู ใน
หนวยงาน และการสรางระบบ coaching โดยผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาที่มีประสบการณดาน 
พหุภาคีจะชวย “groom” ขาราชการและแนะนําวิธีการทํางาน เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําเทคนิค 
แนวทางในการปฏิบัติงาน ผูที่ ยังไมมีประสบการณดานพหุภาคีมักจะไมเห็นภาพรวมของการ
ดําเนินการวามีความซับซอน ละเอียดออน หรือมีแนวทางปฏิบัติเชนใด การไดรับคําแนะนําจากผูที่มี
ประสบการณจึงมีความสําคัญ เปนเสมือนการปูพื้นฐานที่จําเปนเบื้องตน เพื่อรองรับการเรียนรูและ 
สั่งสมประสบการณดวยตนเองตอไป 

3.3.3.3 การเพิ่มพูนความรูและทักษะของขาราชการในการเขารับการฝกอบรม/
สัมมนาดานพหุภาคี เปนแนวทางสําหรับการเตรียมความพรอม เสริมสรางและพัฒนาทักษะของ
นักการทูตสายพหุภาคีตามระดับของการปฏิบัติงานและในประเด็นเฉพาะ ปจจุบันสหประชาชาติมี
หนวยงาน United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ที่จัดการอบรม
สําหรับนักการทูตที่จะตองไปปฏิบัติหนาที่ในสหประชาชาติหลายระดับ และในประเด็นเฉพาะหลาย
หลักสูตร อาทิ หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับผูแทนที่จะตองเขารวมการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ (UNGA) หลักสูตรดานการลดอาวุธ หลักสูตรดานการแกไขปญหาความขัดแยง เปนตน 
ซึ่งที่ผานมา จะพบวา ผูแทนของไทยที่จะตองเขารวมการประชุม UNGA มักจะไมมีโอกาสไดเขารวม
ในหลักสูตรเตรียมความพรอมของ UNITAR กอนการประชุม UNGA เน่ืองจากจะตองเดินทางไป
ลวงหนากอนการประชุมประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งสงผลตอการพิจารณางบประมาณของกระทรวงฯ ใน
เรื่องน้ี  

สําหรับหลักสูตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทูตพหุภาคีในปจจุบันที่จัดโดย
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการในช้ันน้ี คือ หลักสูตรการเจรจาตอรอง (negotiation 
skills) แตก็ยังจํากัดจํานวนผูเขารวม และเปดสําหรับนักการทูตชํานาญการพิเศษหรือระดับที่ปรึกษา 
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หากกระทรวงฯ จะจัดใหมีหลักสูตรน้ีซึ่งปรับใหเหมาะสมสําหรับนักการทูตในแตละระดับ ก็จะชวยใน
การเตรียมความพรอมและการเพิ่มพูนทักษะดานการเจรจาตอรองของนักการทูตไดตอไป 

3.3.3.4 การมอบหมายใหผูที่กลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติ
หนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศ มีความสําคัญในแงของความตอเน่ือง ตองยอมรับวาปญหาของ
กระทรวงการตางประเทศในทุกยุคทุกสมัย คือการขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติราชการทั้งดานทวิ
ภาคีและพหุภาคี ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกระทรวง ดังน้ัน การมอบหมายใหผู
ที่กลับจากประจําการดานพหุภาคีไปปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศจึงเปนแนวทางการ
แกไขปญหาความตอเน่ืองและเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีความเช่ือมโยง
กับขอ 2) คือสามารถใหคําแนะนําแกขาราชการที่ยังขาดความรูและประสบการณ และเปนสวนสําคัญ
ของการสรางระบบ coaching ที่เขมแข็งตอไปอีกดวย 

 
3.4  ความจําเปนท่ีกระทรวงฯ จะตองพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี และปจจัย 

ท่ีจะตองพิจารณาประกอบ 
3.4.1  ความจําเปนท่ีกระทรวงฯ จะตองพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี  

จากการศึกษาในหัวขอที่ผานมา อาจสรุปไดวาการทูตสายพหุภาคีจําเปนตองมี
นักการทูตที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรู ประสบการณและทักษะเฉพาะตัว นอกจากน้ี เห็นไดจาก
ประเทศที่มีงานดานพหุภาคีโดดเดนในเวทีระหวางประเทศในประเด็นตางๆ อาทิ คิวบา โมร็อกโก 
เน่ืองจากมีการสรางองคความรูและความทรงจําในเชิงสถาบัน (institutional memory) ที่เปนระบบ
และเขมแข็ง มีระบบที่สงเสริมความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน  

3.4.1.1 จากการสัมภาษณผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ สวนใหญมี
ความเห็นดังน้ี 

1) กระทรวงฯ ควรจะพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของ
นักการทูตสายพหุภาคี อยางจริงจัง ซึ่งจะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับ
การทูตพหุภาคีของไทย  

2) เพื่อดําเนินการตามแนวทางในขอ ก. ในลําดับแรกตองมีความชัดเจน
เกี่ยวกับเปาหมายและผลประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาเสนทางอาชีพ หากกระทรวงฯ มี
เปาหมายสําคัญ คือ การสงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเดน สามารถยืนในเวทีระหวาง
ประเทศไดอยางสงางาม ไดรับการยอมรับนับถือ ความเคารพ ความไววางใจ เมื่อแสดงทาทีแลว
ประเทศอื่นรับฟงและใหความสนใจ ทั้งน้ีไมจําเปนที่ประเทศอื่นจะตองมีทาทีเชนเดียวกับไทย แตมี
ทาทีรวมในระดับที่ทุกฝายสะดวกใจ ยอมรับได นอกจากน้ี โดยที่ปจจุบัน กระทรวงฯ ยังขาดความ
ลึกซึ้งในหลายประเด็น ไมมีความเปนเจาของ (ownership) ประเด็นหน่ึงๆ อยางแทจริง จึงตอง
เสริมสรางความรู กําหนดทิศทางและเปาหมายใหชัดเจน หากไทยมีเปาหมายที่ชัดเจนดังน้ีแลว ก็
จําเปนที่จะตองพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี เพื่อสรางนักการทูตสายพหุภาคี
เพื่อใหมีความรู ประสบการณและทักษะที่เหมาะสม นอกจากน้ี โดยที่ประเทศตางๆ และผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ มักจะสงขาราชการและเจาหนาที่ที่รัฐบาลประเทศน้ันพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมี
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ความสามารถในระดับที่แขงขันกับประเทศอื่นได ดังน้ัน ไทยก็จําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรที่สามารถ 
“ตอกรและทัน” ประเทศอื่นดวย 

3) ดังน้ัน ในหลักการจึงควรจะมีการพัฒนาเสนทางอาชีพหรือการ
วางแผนอาชีพ (career planning) ซึ่งควรเปนการดําเนินการของสํานักบริหารบุคคล โดยการพูดคุย
กับขาราชการต้ังแตเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผูอํานวยการกองวามีความสนใจงานการทูต
พหุภาคีหรือไม สนใจประเด็นใด รวมทั้งมีเปาหมายอยางไร ไมควรใหผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนด 
ขาราชการควรผูกําหนดเองโดยไดรับคําแนะนํา และตองคํานึงถึงศักยภาพของตนเองดวย การพัฒนา
เสนทางอาชีพ หากเปนไปไดควรจะตองมีสายอาชีพที่ชัดเจน อยางไรก็ดี นักการทูตไมอาจเลือก
เสนทางอาชีพต้ังแตแรกเขากระทรวง ควรจะปฏิบัติหนาที่ไปซักระยะหน่ึงประมาณ 3–4 ป เพื่อจะได
เห็นภาพของภารกิจหลายดานเพียงพอที่จะสามารถตอบตัวเองไดวา ชอบและถนัดงานดานใด รวมทั้ง
เปนโอกาสใหพิสูจนศักยภาพทางการทูตพหุภาคีใหเปนที่ประจักษทางผลงานกอนดวย  

4) สิ่งที่กระทรวงฯ ตองดําเนินการไมใชเพียงแคพัฒนาเสนทางอาชีพ
เทาน้ัน สิ่งสําคัญอีกประการคือแนวทางการดําเนินการ โดยจะตองเริ่มตนจากการที่ขาราชการมีความ
ต้ังใจ ความเต็มใจ (willingness) การแบงปนประสบการณตองสรางระบบที่เอื้อตอการนําขาราชการ
เหลาน้ีมาปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกงานของกระทรวงฯ  

5) การพัฒนาเสนทางอาชีพ ตองมีระบบการติดตามและประเมินผล 
(Monitor & Evaluation) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตองติดตามพฤติกรรมและ
ผลงานวามีทักษะในดานน้ีจริงหรือไม และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีผลงานตอไป 

6) เสนทางอาชีพที่จําเปนตองกําหนดประกอบดวย 3 ดาน คือ ดาน
บริหาร ดานภูมิภาค และดานพหุภาคี เพื่อสรางและสะสมความรู ประสบการณ เพื่อเปน specialist 
สําหรับดานพหุภาคี จะตองแบงยอยหรือกําหนดวาจะมุงเนนคณะกรรมการ (committee) หรือ
ประเด็นใดเปนพิเศษ เชน ประเด็นสิทธิมนุษยชน การลดอาวุธ ซึ่งมีความจําเปน รวมถึงภารกิจของ
กรมอาเซียนดวย  

7) การทูตพหุภาคีไมไดจํากัดเฉพาะกรมองคการระหวางประเทศ ผูที่
เลือกเสนทางอาชีพพหุภาคีสามารถยายไปปฏิบัติหนาที่ในกรมอื่น อาทิ กรมอาเซียนหรือกรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศได เน่ืองจากลักษณะงานมีประเด็นรวมหรือเช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะในการ
เจรจาเอกสารผลลัพธการประชุมจะอางอิงถึงภาษาที่ตกลงกันไวแลว (agreed language) ซึ่งในหลาย
โอกาสก็จะอางอิงภาษาในกรอบสหประชาชาติ จึงสามารถสนับสนุนเกื้อกูลการทํางานในกลุมเดียวกันได  

8) ตองสรางหลักการที่โปรงใส ขาราชการมีความเขาใจตรงกันและ
ยอมรับไดวาจะมีเสนทางอาชีพอยางไร และหากกระทรวงฯ จะมุงดําเนินการในแนวทางน้ี จะตอง
ช้ีแจงใหขาราชการอื่นตระหนักและเขาใจวา กระทรวงฯ กําลังพัฒนากลุมบุคลากรเพื่อวัตถุประสงคใด 
อธิบายช้ีแจงลักษณะพิเศษ สิทธิพิเศษ (หากมี) ของเสนทางอาชีพ ซึ่งขณะน้ีก็มีความชัดเจนวา เมือง/
ประเทศที่มีภารกิจดานพหุภาคี ไมไดจํากัดเฉพาะนครนิวยอรกและนครเจนีวา แตยังมีทบวงการ
ชํานัญพิเศษหรือองคกรระดับภูมิภาคดวย อาทิ กรุงจาการตา (ASEAN) สิงคโปร (APEC) กรุงไนโรบี 
กรุงเวียนนา ซึ่งปจจุบันกระทรวงฯ ก็ไดเริ่มดําเนินการตามแนวทางน้ีโดยพัฒนาจากหลักการที่วา 
กระทรวงฯ ตองการขาราชการกลุมพิเศษ จึงไดมีการเปดรับสมัครเพื่อออกประจําการในเมืองพหุภาคี 
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หรืออยางนอยกระทรวงฯ ก็ควรจะสรางเสนทางอาชีพในกลุมภารกิจพหุภาคี กําหนดนโยบาย  
โดยเมื่อกลับจากประจําการดานพหุภาคี ถาเปนไปไดควรจะมอบหมายใหกลับมาปฏิบัติหนาที่ที่ 
กรมองคการระหวางประเทศ เน่ืองจากจะไดประโยชน 2 ทาง คือ (1) เปนประโยชนกับกระทรวงฯ 
เพราะขาราชการมีประสบการณ มีความเขาใจ เห็นภาพสิ่งที่เกิดข้ึนและการทํางานในสหประชาชาติที่
นครนิวยอรก นครเจนีวา และกรุงเวียนนา สามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดข้ึน ใหคําแนะนํา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแกกระทรวงฯ ได (2) เปนประโยชนกับขาราชการ หากนําประสบการณที่ได
จากการประจําการมาใช จะมีความเขาใจบริบท/บทบาทของกระทรวงฯ ในฐานะเปนสวนหลัง 
(backstop) ที่ตอบสนองและใหขอแนะนําวา มีขอจํากัดอยางไร โดยเฉพาะหลายประเด็นที่
กระทรวงฯ ไมสามารถตอบสนองเองได ตองสอบถามและขอความเห็นจากหนวยงานอื่น ซึ่งจะชวย
หลอหลอมใหขาราชการเห็นทั้งสองดานของเหรียญ  

3.4.1.2 นอกจากผลการสัมภาษณผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ ตามขอ 
(1) ถึง (7) แลว การศึกษาครั้งน้ี ยังไดสอบถามความเห็นของขาราชการและนักวิชาการรัฐศาสตรตอ
ประเด็นน้ีดวย โดยผูตอบแบบสอบถามรอยละ 96.15 เห็นวาจําเปนที่จะตองกําหนดเสนทางอาชีพ
ของนักการทูตสายพหุภาคี ดวยเหตุผลดังน้ี  

1) บุคลากรสายพหุภาคีจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะและสั่งสม
ประสบการณที่จําเปนอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถอยูในระดับที่สามารถขับเคลื่อนการทูตพหุภาคีได 
ซึ่งทักษะ ความรูและประสบการณเหลาน้ันไมสามารถเรียนรูในเวลาอันสั้นหรือศึกษาจากเอกสารและ
ตํารา  

2) ทักษะดานพหุภาคีตองอาศัยความรูเชิงลึก ทักษะในการเจรจา ตอง
สรางเครือขายและความคุนเคยกับระบบองคการระหวางประเทศซึ่งมีความซับซอนและหลากหลาย 
การพัฒนานักการทูตสายพหุภาคีและการมี institutional memory และความตอเน่ืองในประเด็นที่
ไทยใหความสนใจและมีผลประโยชน จะชวยใหไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันในเวทีระหวางประเทศ และสามารถเจรจาในกรอบพหุภาคีเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ
สําเร็จลุลวง  

3) เห็นไดชัดวา ประเทศที่ระบบการกําหนดเสนทางอาชีพสายพหุภาคี
จะมีบุคลากรดานน้ีที่มีคุณภาพมาก และสามารถมีบทบาทที่โดดเดน แข็งขันได  

4)  เพื่อเปนการยกระดับการทูตไทยในทุกระดับ เพื่อเสริมสราง
ภาพพจน ความนาเช่ือถือ อันจะนํามาซึ่งศักด์ิศรีและฐานะของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ 

สวนผูตอบแบบสอบถามรอยละ 3.85 เห็นวากระทรวงฯ ไมจําเปน
จะตองกําหนดเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี เน่ืองจากนักการทูตควรมีทักษะและ
ประสบการณที่หลากหลาย 

3.4.2  ปจจัยท่ีจําเปนจะตองนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดเสนทางอาชีพของ
นักการทูตสายพหุภาคี  

3.4.2.1 ผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ เห็นวาการพัฒนาเสนทางอาชีพ  
มีปจจัยหลายประการที่ตองพิจารณา อาทิ เปาหมายและยุทธศาสตรของกระทรวง ทรัพยากรและ
จํานวนบุคลากร ความประสงคและความเต็มใจของขาราชการ และคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงตองพิจารณาความจําเปนและขอจํากัดเชิงบริหารของกระทรวงฯ และความเต็มใจ
ของขาราชการประกอบกัน หากมีบุคลากรเพียงพอ สามารถแบงสายไดชัดเจน ก็ควรดําเนินการตาม
แนวทางน้ี แตในบริบทของกระทรวงฯ ในปจจุบัน มีขอจํากัดทั้งในเชิงจํานวนบุคลากรและตําแหนง 
การแบงในลักษณะดังกลาวจะสงผลใหโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงของนักการทูตในสายเฉพาะ
มีจํากัด เมื่อพิจารณาจากสภาพความเปนจริง จะไมสามารถแบงสายไดชัดเจน ดังน้ัน กระทรวงฯ จึง
ตองปรับแผนบริหารบุคลากรใหเขากับความเปนจริง โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม และมี
จํานวนมากพอ และมอบหมายใหปฏิบัติงานในภารกิจที่ตองมีการทักษะพิเศษ แตคงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่เพื่อการน้ีโดยเฉพาะไดตลอด ถาจังหวะเวลาและโอกาสของขาราชการมาถึง ก็ไมควรจะจํากัด 
ตองมีโอกาสที่เทาเทียมใหขาราชการสายพหุภาคีสามารถกลับไปปฏิบัติงานดานทวิภาคีและเปน 
generalist ได รวมทั้งในทางกลับกันดวย 

3.4.2.2 จากการศึกษาเชิงปริมาณ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยที่ตองนํามา
พิจารณาประกอบ 5 อันดับแรก ไดแก คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต รองลงมา ไดแก การสั่งสม
ประสบการณและผลงาน ความประสงคของนักการทูต การกําหนดคุณสมบัติและทักษะที่จําเปน การ
วางแผนอัตรากําลังคน การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ และการเปด
โอกาสที่จะไดเรียนรูงานและเพิ่มพูนประสบการณในดานอื่นๆ สวนแนวนโยบายของผูบริหารระดับสูง 
มีผูตอบแบบสอบถามเพียงรายเดียวที่เห็นวาควรจะนํามาเปนปจจัยประกอบในการพิจารณา ดัง
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 

3.4.2.3 ปจจัยดานคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูตซึ่งประกอบดวยลักษณะ
นิสัย ความรู ประสบการณและทักษะตางๆ มีความสําคัญมากในการพิจารณาดานการพัฒนาเสนทาง
อาชีพ เพราะเปนพื้นฐานของความสําเร็จ การกําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรหรือจัดการอบรมตางๆ 
เปนเพียงการสรางพื้นฐาน การ “groom” ชวยปรับหรือเสริมคุณสมบัติ/ทักษะใหดีย่ิงข้ึน คุณสมบัติ
บางประการตองพัฒนาจากตัวบุคคลของนักการทูตเอง นอกจากน้ี ความประสงคของนักการทูตเปน
สิ่งสําคัญ โดยคํานึงวาเมื่อมีการพัฒนาเสนทางอาชีพการทูตพหุภาคี นักการทูตสายพหุภาคีจะตองใช
เวลาสวนใหญของการรับราชการในการปฏิบัติหนาที่ในสายน้ี หากไมมีความประสงค ไมมีความชอบ 
แมจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหมาะสม ก็อาจจะกลายเปนปจจัยทางลบตอความสําเร็จมากกวาเปน
ปจจัยทางบวก 

3.4.2.4 การกําหนดคุณสมบัติและทักษะที่จําเปน เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึง
ในทัศนะของผูตอบแบบสอบถามที่ตองพิจารณาประกอบในการพัฒนาเสนทางอาชีพ ทั้งน้ี จากขอ 
3.3.2 ซึ่งไดวิเคราะหเกี่ยวกับความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานพหุภาคีไว จึง
สามารถนํามาใชเปนขอกําหนดประการหน่ึงสําหรับการพิจารณาวาบุคคลใดมีความเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพัฒนาเสนทางอาชีพสายพหุภาคี 

3.4.2.5 การวางแผนอัตรากําลังคน เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงและมักจะ
เปนประเด็นถกเถียงภายในกระทรวงฯ ดวยขอจํากัดของจํานวนบุคลากรและโครงสรางของ
กระทรวงฯ จึงสงผลใหการพัฒนาเสนทางอาชีพ การใชประโยชนจากประสบการณของนักการทตูและ
การสรางความตอเน่ืองในการปฏิบัติราชการไมสามารถดําเนินการไดตามที่ควรจะเปน หลายครั้งที่
นักการทูตที่มีประสบการณดานพหุภาคีหรือทวิภาคีไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ในสาขาหรือ
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กรมกองที่ไมไดใชทักษะและประสบการณที่มีอยู จึงขาดความตอเน่ืองและสงผลกระทบตอการสราง
ระบบ coaching และความทรงจําเชิงสถาบัน 

3.4.2.6 ประเด็นที่นาสนใจคือ มีผูตอบแบบสอบถามเพียง 1 รายที่เห็นวาตองนํา
แนวนโยบายของผูบริหารระดับสูงมาประกอบการพิจารณา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการกําหนดและการ
พัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตควรมีความชัดเจน อยูบนพื้นฐานของหลักการ ไมควรเปลี่ยนแปลง
ไปมาเมื่อเปลี่ยนผูบริหารของกระทรวงฯ การเปลี่ยนแปลงควรจะตองข้ึนอยูกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป ซึ่งประเมินแลววาจําเปนตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 4  ปจจัยที่ตองนํามาพิจารณาประกอบในการกําหนดเสนทางอาชีพ 
 

ปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณาประกอบ 
 

จํานวนผูตอบ 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต 26 
การสัง่สมประสบการณ/ผลงาน 22 
ความประสงคของนักการทูต 21 
การกําหนดคุณสมบัติ/ทกัษะที่จาํเปน 15 
การวางแผนอัตรากําลงัคน 15 
การเปลี่ยนแปลงและความซบัซอนของประเด็นระหวางประเทศ 14 
การเปดโอกาสที่จะไดเรียนรูงาน/เพิม่พูนประสบการณในดานอื่นๆ  13 
การที่นักการทูตอื่นจะไดรับโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัในการคัดเลอืกใหปฏิบัติงานใน
หนวยงาน/ออกประจําการ 

11 

การประเมินผลการทาํงานอยางยุติธรรม 10 
ลักษณะโครงสรางของกระทรวงฯ 10 
การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน/การดํารงตําแหนง 5 
จํานวนขาราชการในกระทรวงฯ 4 
ชวงเวลาในการสบัเปลี่ยนโยกยายขาราชการ 4 
แนวนโยบายของผูบรหิารระดับสงู 1 
 

3.4.3  ความพรอมท่ีจะมีเสนทางอาชีพดานการทูตพหุภาคี  
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 86.96 ระบุวามีความพรอมเน่ืองจาก (1) มีความสนใจ

ตองานพหุภาคี (2) มีความคุนเคย และมีประสบการณพอสมควร จึงเช่ือวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ให
เกิดประโยชนแกกระทรวงฯ และประเทศชาติได (3) งานพหุภาคีมีความเช่ือมโยงกับงานหลายมิติ 
รวมทั้งตองมีทักษะหลายดาน จึงเปนพื้นฐานที่ดีและนาจะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ในอนาคต 

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 13.04 ระบุวาไมพรอมที่จะมีเสนทางอาชีพดาน 
พหุภาคี เน่ืองจาก (1) ประสงคจะมีประสบการณที่หลากหลายในการทํางาน (2) ขาดประสบการณใน
การทํางาน (3) บุคลิกและคุณสมบัติสวนตัวไมเหมาะสม 
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3.5 ผลการศึกษาท่ีสําคัญ 

เมื่อนําผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารกระทรวงฯ การศึกษาเชิงปริมาณ และ
การอภิปรายตามขอ 3.1–3.4 โดยพิจารณาตามแผนภาพที่ 1 ซึ่งกําหนดแนวทางการศึกษาและ
วิเคราะหไวสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

3.5.1  โดยรวม พบวามีความจําเปนที่นักการทูตสายพหุภาคีจะตองมีคุณสมบัติที่แตกตาง
จากนักการทูตทั่วไป เน่ืองจากลักษณะงานที่แตกตางตามที่ไดอภิปรายไวในขอ 3.1 ทั้งน้ี คุณสมบัติที่
แตกตางมิไดหมายความวา นักการทูตสายพหุภาคีจะตองเกงหรือมีคุณสมบัติที่เหนือกวานักการทูต
สายอื่น และไมไดหมายความวานักการทูตทั่วไปไมมีทักษะเหลาน้ี แตหมายถึงความจําเปนที่นักการ
ทูตสายพหุภาคีจะตองมีความรู ทักษะและคุณสมบัติเฉพาะบางประการเหลาน้ี ที่เหมาะสมสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หากขาดทักษะเหลาน้ีก็ไมสามารถเปนนักการทูตสายพหุภาคี
ที่ดีได 

3.5.2  ความรูและทักษะที่จําเปนที่กลาวถึงและไดอภิปรายไวในขอ 3.2.2 ประกอบดวย 
1)  การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว 

ครอบคลุม เขาใจที่มาของเอกสาร  
2)  การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง  
3)  ที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรองหรือติดตาม  
4)  การเขารวมประชุมระหวางประเทศ  
5)  การจัดเตรียมทาทีไทย  
6)  การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุมโดยไมไดมีการ

เตรียมตัวลวงหนา  
โดยความรูและทักษะทั้ง 6 ประการขางตน ถือเปนคุณสมบัติสําคัญพื้นฐาน 

(threshold) สําหรับผูที่จะพัฒนาและกาวเขาสูการเปนนักการทูตสายพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ 
3.5.3  อยางไรก็ตาม การศึกษาบงช้ีวานักการทูตสายพหุภาคียังมีความรูและทักษะที่

จําเปนตามขอ 3.5.2 คอนขางนอยถึงปานกลาง รวมทั้งยังไมสอดคลองกับทักษะและความรูที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก จึงมีความจําเปนที่กระทรวงฯ จะตองพิจารณา
กําหนดแนวทางเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะที่จําเปนแกนักการทูตสายพหุภาคีผานแนวทางตางๆ 
อาทิ การสนับสนุนใหขาราชการมีโอกาสไดเพิ่มพูนและสั่งสมประสบการณในการทํางาน  
การเสริมสรางระบบ coaching ที่เขมแข็ง การกําหนดใหมีผูที่มีประสบการณดานพหุภาคีปฏิบัติงาน
อยูในหนวยงานเพื่อแนะนําขาราชการที่ยังขาดความรูและประสบการณ รวมทั้งการจัดการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของ เปนตน ตามที่ไดอภิปรายไวในขอ 3.5.3 

3.5.4  การศึกษาพบวา ผูบริหารกระทรวงฯ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา
กระทรวงฯ จําเปนจะตองพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคีอยาง
จริงจัง เพื่อใหสามารถพัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถอยูในระดับที่
สามารถขับเคลื่อนการทูตพหุภาคีได รวมทั้งเพื่อใหเกิด institutional memory ในประเด็นที่ไทยให
ความสนใจและมีผลประโยชน จะชวยใหไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถเพียง
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พอที่จะรักษาผลประโยชนของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการยกระดับการทูตไทยใน 
ทุกระดับ เพื่อเสริมสรางภาพพจน ความนาเช่ือถือ อันจะนํามาซึ่งศักด์ิศรีและฐานะของประเทศไทยใน
เวทีระหวางประเทศ 

3.5.5  จากการศึกษา พบวา ในการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี  
มีปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบหลายประการ แตปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
เปนอันดับตนๆ ไดแก  

1)  คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต  
2)  การสั่งสมประสบการณและผลงาน  
3)  ความประสงคของนักการทูต  
4)  การกําหนดคุณสมบัติที่จําเปน  
5)  การวางแผนอัตรากําลังคน  
6)  การเปดโอกาสใหไดเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณในดานอื่น  
7)  การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ  
8)  การที่นักการทูตในสายอื่นจะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกใหไป

ปฏิบัติงานหรือประจําการ 
3.5.6  หากกระทรวงฯ มีนโยบายการพัฒนาเสนทางสายอาชีพของนักการทูตพหุภาคี ผูที่

ตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 86.96) แสดงความพรอมที่จะปฏิบัติงานดานพหุภาคี เน่ืองจากมี
ความสนใจตองานดานน้ี รวมทั้งเห็นวานาจะสามารถนําประสบการณและความรูมาใชใหเกิด
ประโยชนตอกระทรวงฯ ได 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรปุผลการศึกษา 

4.1.1  วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งน้ีมิไดมุงเปรียบเทียบคุณภาพของนักการทูตที่
ปฏิบัติงานในสายพหุภาคีกับนักการทูตที่ปฏิบัติงานดานทวิภาคีหรือดานอื่น และผลการศึกษาก็ไมได
บงช้ีถึงระดับคุณภาพเชิงเปรียบเทียบ แตรายงานมุงศึกษาคุณสมบัติที่จําเปนตองแตกตางกัน อัน
เน่ืองมาจากลักษณะงานที่แตกตาง และทักษะจําเปนที่นักการทูตสายพหุภาคีตองมี เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงฯ และจากการศึกษาเชิง
ปริมาณ แสดงใหเห็นวานักการทูตควรมีคุณสมบัติพื้นฐานและมีความรูทั่วไปเหมือนกัน แตโดยที่ 
การทูตพหุภาคีมีลักษณะเฉพาะและแตกตางจากงานการทูตทวิภาคี โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่
สถานการณในโลกและประเด็นระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป มีความซับซอนมากข้ึน นักการทตูสาย
พหุภาคีจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ความรู ประสบการณและทักษะที่แตกตางจากนักการทูต
ทั่วไป คือ ตองมีลักษณะเปน part–specialist หรือเปน generalist ที่เปน specialist ในบางเรื่องใน
ระดับที่มากกวานักการทูตทั่วไป ไมสามารถเปนเพียง generalist ไดอีกตอไป  

4.1.2  การศึกษาในครั้งน้ีพบวา ความรู ประสบการณและทักษะที่มีความจําเปนมาก
สําหรับการปฏิบัติงานสายพหุภาคี ไดแก  

1)  การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว 
ครอบคลุม เขาใจที่มาของเอกสาร ซึ่งสะทอนทาทีของประเทศตางๆ จํานวนมาก ตระหนักถึงความ
ละเอียดออนของเน้ือหา และคาดการณไดถึงทาทีของประเทศตางๆ ตอเอกสาร  

2)  การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง ซึ่งตองอาศัยการมีเครือขายที่ดีและ
กวางขวาง มีประสบการณในการเจรจาใหเปนที่ยอมรับ สามารถใชประโยชนจากทาทีรวมและ
ประสานทาทีที่แตกตางภายในกลุมได  

3)  ที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรองหรือติดตาม 
ความละเอียดออนของถอยคําซึ่งมีนัยของทาทีของประเทศตางๆ ที่เขารวมการเจรจา 

4)  การเขารวมประชุมระหวางประเทศ ที่มีความหมายมากกวาเพียงการน่ังฟง
หรือจดบันทึกเพื่อสรุปทํารายงาน แตเพื่อการแสดงทาทีที่ชัดเจนของไทย เพื่อศึกษาทาทีของประเทศ
ตางๆ เพื่อการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักการทูต และเพื่อโอกาสในการเรียนรูทักษะและ
เทคนิคการเจรจาของประเทศตางๆ  

5)  การจัดเตรียมทาทีไทย ซึ่งตองผานการประสานงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ กลั่นกรองและตกผลึกเปนทาทีของไทย รวมถึงการคาดการณทาทีของประเทศอื่นๆ ที่เขา
รวมการประชุมหรือการเจรจา และการโนมนาวประเทศตางๆ เพื่อสนับสนุนหรือไมคัดคานทาทีของไทย 
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6)  การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุมโดยไมไดมีการ
เตรียมตัวลวงหนา เปนทักษะที่ตองอาศัยทักษะอื่นๆ ประกอบ เชน ความสามารถทางภาษา ความรู
เกี่ยวกับประเด็นที่ตองกลาวแสดงทาที รวมทั้งกฎระเบียบ และขอบังคับของการประชุมเปนอยางดี 

ความรู ประสบการณและทักษะขางตนก็มีความจําเปนในการปฏิบัติงานการทูต
ดานทวิภาคี แตก็มีความแตกตางในแงที่ในกรอบทวิภาคี มักจะทราบทาทีของคูเจรจาชัดเจนอยูแลว 
ในขณะที่กรอบพหุภาคีมีผูเลนจํานวนมาก สงผลใหมีความซับซอน คาดการณไดยาก จึงมองไดวาเปน
ทักษะพิเศษเพิ่มเติม (add–on) ที่นักการทูตสายพหุภาคีจําเปนตองมี หากไมมีก็จะสงผลตอการ
ปฏิบัติหนาที่อยางมีนัยสําคัญ 

4.1.3  อยางไรก็ตาม จากการประเมินระดับความรูและทักษะของขาราชการที่กําลัง
ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานดานการทูตพหุภาคี พบวายังอยูในระดับนอยถึงปานกลาง รวมทั้งยังไม
สอดคลองกับทักษะและความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดี ในสภาวะปจจุบัน 
กระทรวงฯ ก็สามารถปฏิบัติงานดานพหุภาคีไดในระดับหน่ึง แตหากกระทรวงฯ มีเปาหมายที่ชัดเจนวา
ประสงคจะเพิ่มบทบาทในเวทีพหุภาคีในอนาคต ดังเชนที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตร 4 ปของ
กระทรวงฯ หรือเพื่อเตรียมการไวในกรณีฉุกเฉิน ดังเชนสถานการณในอดีตกรณีความขัดแยงระหวาง
ไทยกับกัมพูชา หรือเพื่อการดํารงตําแหนงสําคัญในองคกรพหุภาคี เชน การเปนสมาชิก ECOSOC 
การดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการของสมัชชาสหประชาชาติ หรือการสมัครรับเลือกต้ังเพื่อ
ดํารงตําแหนงสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติอีกครั้งหน่ึง นักการทูตสาย
พหุภาคีของกระทรวงฯ ยังมีทักษะที่จําเปนเหลาน้ันไมเพียงพอ ดังน้ัน กระทรวงฯ ก็จําเปนตอง
เตรียมการและพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคีไวแตเน่ิน 

4.1.4  การพัฒนาเสนทางอาชีพเปนแนวทางหน่ึงที่กระทรวงฯ อาจจะพิจารณา เพื่อให
นักการทูตสายพหุภาคีสามารถพัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณไดอยางตอเน่ือง สามารถอยูใน
ระดับที่สามารถขับเคลื่อนและมีบทบาทดานการทูตพหุภาคีไดอยางมีนัยสําคัญ การพัฒนาเสนทาง
อาชีพสายพหุภาคีเปนแนวทางการสรางและสนับสนุนนักการทูตพหุภาคีใหมีความรู ทักษะและ
ประสบการณที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนแนวทางที่ชวยใหเกิด
การสรางความทรงจําเชิงสถาบัน ในประเด็นที่ไทยใหความสนใจและมีผลประโยชน รวมทั้งเปน
ประโยชนตอการสรางระบบ coaching ที่เขมแข็ง เพื่อชวยใหไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีขีด
ความสามารถเพียงพอที่จะรักษาผลประโยชนของชาติในเวทีพหุภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เปนการยกระดับการทูตไทยในทุกระดับ เสริมสรางภาพพจน ความนาเช่ือถือ อันจะนํามาซึ่งศักด์ิศรี
และฐานะของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีบงช้ีวา กระทรวงฯ นา
จะตองพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพอยางจริงจัง 

4.1.4  การพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี จําเปนตองพิจารณาปจจัย
ตางๆ อยางรอบดาน เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาเสนทางอาชีพไดอยางเหมาะสม 
การศึกษาครั้งน้ีพบวาปจจัยที่มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ไดแก คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต 
การสั่งสมประสบการณและผลงาน ความประสงคของนักการทูต การกําหนดคุณสมบัติที่จําเปน  
การวางแผนอัตรากําลังคน การเปดโอกาสใหนักการทูตไดเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณในดานอื่น 
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การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ และการที่นักการทูตในสายทวิภาคี
หรือบริหาร จะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานหรือประจําการ  

รายงานฉบับน้ี เพียงแตศึกษาปจจัยที่ตองพิจารณาหากกระทรวงฯ มีนโยบายที่จะพัฒนา
เสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี แตการนําปจจัยขางตนและปจจัยอื่นๆ มาพิจารณาประกอบกัน 
ผลจะเปนอยางไรยังไมอาจทราบแนชัดได โดยอาจจะสงผลตอความเปนไปไดของการพัฒนาเสนทาง
อาชีพหรือสามารถดําเนินการไดอยางจํากัด อาทิเชน อัตรากําลังของกระทรวงฯ เปนปจจัยที่อาจจะ
สงผลใหการพัฒนาเสนทางอาชีพเปนไปไดยาก  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  เห็นควรเสนอใหกระทรวงฯ พิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทตู

สายพหุภาคีอยางจริงจัง 
การศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงขอเสนอใหกระทรวงฯ “เริ่มตนพิจารณา” ในเรื่องน้ี

เพื่อ “พัฒนา” เสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี แตยังมิไดเสนอใหกระทรวงฯ ตอง 
“กําหนด” เสนทางอาชีพแตอยางใด นอกจากน้ี หากกระทรวงฯ จะเริ่มพิจารณาก็ควรตองพิจารณา
ในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายทวิภาคีและสายอื่นๆ เชน 
สายบริหาร ดวย แตดวยขอจํากัดดานเวลา การศึกษาในครั้งน้ีจึงไมสามารถครอบคลุมนักการทูตทุกสาย
ไดทั้งหมด 

2)  แตในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของ
นักการทูตสายพหุภาคี เห็นควรเสนอใหกระทรวงฯ พิจารณาสรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมี
ทักษะและประสบการณที่จําเปนเพิ่มข้ึน โดยสอดคลองกับลักษณะของงาน รวมทั้งสงเสริมใหนักการทตูที่
มีประสบการณดานการทูตพหุภาคีปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกราชการไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1)  ในช้ันตน กระทรวงฯ จําเปนตองกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินการ

ดานพหุภาคีใหชัดเจน วาไทยมีผลประโยชนในประเด็นใดอยางมีนัยสําคัญ สามารถใชประโยชนจาก
เวทีพหุภาคีเพื่อสงเสริมและรักษาผลประโยชนไดอยางไร และประสงคจะมีบทบาทในเวทีดานพหภุาคี
มากนอยเพียงใด เพื่อกําหนดความจําเปนวาจะตองพัฒนาเสนทางอาชีพหรือไม 

2)  ในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพ 
กระทรวงฯ ควรพิจารณาดําเนินการเพื่อสรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมีทักษะและประสบการณที่
จําเปนเพิ่มข้ึน โดย มุงเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปนตามขอ 3.2.2 และ 4.1.2 ดังน้ี 

ก.  กรมองคการระหวางประเทศควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่มีความละเอียด
ครอบคลุม ซึ่งในการจัดทําควรจะตองผานเวทีการระดมสมองและหารือเพิ่มเติมเปนระยะๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาคูมือดังกลาวใหมีความสมบูรณ ซึ่งนอกจากจะประกอบดวยแนวทางปฏิบัติทั่วไป 
และแนวทางปฏิบัติในกรณีเฉพาะแลว ยังควรจะตองมีตัวอยางของปญหา แนวทางการแกไขปญหาใน
การดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจย่ิงข้ึน ญี่ปุนเคยจัดทําคูมือสําหรับนักการทูตสายพหุภาคีที่
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รับผิดชอบงานในกรอบคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ซึ่งชวยใหเห็นภาพที่ชัดเจน มีความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบของคณะมนตรีฯ และเปนคูมือสําคัญของนักการทูตหลายประเทศ  

ข.  สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการควรตองหารือกับกรมองคการ
ระหวางประเทศเพื่อออกแบบและจัดฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของดานพหุภาคี ในลักษณะ in–
house training เพื่อแบงปนประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณตรงในการทํางาน เชน 
การเชิญผูบริหารหรืออดีตผูบริหารกระทรวงฯ อดีตเอกอัครราชทูตที่ประจําการในสายพหุภาคีเปน
ผูบรรยายหรือถายทอดประสบการณในแงมุมตางๆ ที่ไมสามารถศึกษาจากเอกสารหรือตําราทั่วไป 
เชน ความสําคัญของการตีความเอกสารในการประชุม กรณีศึกษาในอดีตเมื่อมีการใชกฎระเบียบใน
การพลิกเกม เทคนิคในการสรางกลุมเจรจาตอรอง เทคนิคของประเทศตางๆ ในการเจรจา เปนตน 
ใหแกนักการทูตในทุกระดับอยางตอเน่ือง  

ค.  สนับสนุนใหนักการทูตแตละคนมีโอกาสเรียนรูทักษะเกี่ยวกับการประชุม
ระหวางประเทศในลักษณะ on–the–job training อยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ี สวนใหญที่ผานมา 
ดวยขอจํากัดดานงบประมาณ บอยครั้งที่กระทรวงฯ มอบหมายใหนักการทูตระดับปฏิบัติการไปเขา
รวมการประชุมโดยลําพัง จึงตองไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งหากกระทรวงฯ มีบุคลากรและ
งบประมาณเพียงพอ ควรใหนักการทูตรุนใหมที่ยังขาดทักษะและประสบการณไดเดินทางไปเขารวม
ประชุมพรอมกับผูบังคับบัญชา เพื่อใหไดรับคําแนะนําหรือสอบถามในสถานการณจริงได  

ง.  สนับสนุนใหสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการพิจารณาเพิ่มความ
รวมมือกับองคกรและสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
รวมทั้ง UNITAR จัดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานดานพหุภาคีเพิ่มข้ึน ในลักษณะ tailored–made 
หรือในประเด็นที่ไทยมีความสนใจ รวมทั้งสนับสนุนใหขาราชการมีโอกาสไดรับการอบรมในหลักสูตร
ตางๆ โดยเฉพาะหลักสูตรสําหรับผูแทนที่จะเขารวมการประชุม UNGA จัดโดย UNITAR ซึ่งในการน้ี
กระทรวงฯ จําเปนจะตองพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับอยางเหมาะสมดวย 

3)  สําหรับการดําเนินการเพื่อใหสงเสริมใหนักการทูตที่มีประสบการณดานการทตู
พหุภาคีปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกราชการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมการหากจะมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาสายอาชีพอยางจริงจัง ไดแก 

ก.  การพิจารณาโยกยายและการออกประจําการ กระทรวงฯ จะตองคํานึงถึง
คุณสมบัติของนักการทูตที่เหมาะสมกับประเทศที่ประจําการ และสอดคลองกับการฝกและเตรียม
ความพรอมของบุคลากรเปนหลัก  

ข.  การศึกษาในครั้งน้ีไดใหคําจํากัดความของคําวา career path ไวชัดเจนวา 
ไมไดหมายถึงการปฏิบัติงานอยูแตเพียงดานใดดานหน่ึง แตตองมีการหมุนเวียนโยกยาย สับเปลี่ยนใน
ระนาบเดียวกันดวย เพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีประสบการณที่จําเปนอื่นๆ ดวย ในขณะเดียวกันก็
จําเปนตองสั่งสมประสบการณและผลงานที่เกี่ยวของในสายหลัก ดังน้ัน แนวทางหน่ึงที่สามารถ
ดําเนินการได คือ การมอบหมายใหผูที่กลับจากการประจําการสายพหุภาคี อาทิ คณะผูแทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรกและนครเจนีวา ไปปฏิบัติหนาที่ในกรมในกลุมงานพหุภาคี 
อยางนอยเปนเวลา 1–2 ป เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองและเพื่อนําประสบการณจากการประจําการไปใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ อันจะเปนสวนสําคัญในการสรางความทรงจําเชิงสถาบัน รวมทั้ง



42 

 

เพื่อเปนสวนหน่ึงของการสรางระบบ coaching ใหเขมแข็ง กอนที่จะยายไปปฏิบัติหนาที่ดานอื่น เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณใหหลากหลายย่ิงข้ึน  

ค.  การเสริมสรางระบบ coaching ที่เขมแข็ง โดยการพิจารณาแตงต้ังหรือ
กําหนดใหมีผูที่มีประสบการณดานการทูตพหุภาคีปฏิบัติหนาที่ในกรมดานพหุภาคี ไดแก กรมองคการ
ระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมอาเซียน รวมถึงกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ใน
ระดับตางๆ อาทิ หัวหนาฝายและ/หรือผูอํานวยการกอง รองอธิบดีและ/หรืออธิบดี เพื่อสามารถให
คําแนะนําแกเจาหนาที่ที่ยังขาดความรูทักษะและประสบการณ รวมทั้งเพื่อประโยชนในการกําหนด
ทาทีและนโยบายของไทยในประเด็นตางๆ ในเวทีพหุภาคีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ง.  กระทรวงฯ โดยสํานักบริหารบุคคล ควรจะริเริ่มระบบการพูดคุยกับ
ขาราชการเกี่ยวกับความสนใจ ความต้ังใจและความถนัดของขาราชการรายบุคคล ต้ังแตแรกเขา 
เพื่อใหสามารถมอบหมายงานและกําหนดแนวทางฝกและเตรียมความพรอมใหแกขาราชการไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถพัฒนาบุคลากรไดมีประสิทธิภาพมากกวาการมอบหมายหนาทีโ่ดยมไิด
คํานึงถึงความสนใจ ทักษะและประสบการณของขาราชการ 

จ.  อยางไรก็ตาม หากไดดําเนินการตามขอ ง. แลว กระทรวงฯ ควรจะ
จัดระบบหรือกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของนักการทูตสายพหุภาคีวามีคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติหนาที่เหมาะสมหรือไม 

4)  ในระยะยาว หากกระทรวงฯ พิจารณาเห็นสมควรใหมีการพัฒนาและกําหนด
เสนทางอาชีพ กระทรวงฯ จําเปนจะตองทบทวนเรื่องโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสมตอไป 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถามขอคิดเห็นสําหรับการศึกษาเรื่อง  

การพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคี: การพัฒนาเสนทางอาชีพ (career path) 
โดย นางสาวจิรัสยา พีรานนท 

ประกอบการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 9 ประจําป 2560 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหวากระทรวงฯ จําเปนจะตองกําหนด

เสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสายพหุภาคีหรือไม มีปจจัยใดที่จะตองพิจารณาประกอบ และเพื่อ
ศึกษาวาในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดมีนโยบายกําหนดเสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสายพหุภาคี 
กระทรวงฯ ควรจะดําเนินการเพื่อวางแผนและพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางไรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการทูตพหุภาคี 

Career path ตามความหมายของ ก.พ. หมายถึง เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการที่จะไปสูตําแหนงสําคัญของสวนราชการ โดยมีการกําหนดและแสดงใหเห็นถึงเสนทางการสั่ง
สมประสบการณและผลงานในแตละตําแหนงที่ครองมากอนการเลื่อนไปดํารงตําแหนงสําคัญ ซึ่ง
อาจจะเลื่อนจากตําแหนงระดับลางสูตําแหนงที่สูงข้ึน หรือการยายตําแหนงในระนาบเดียวกัน โดย
เปดโอกาสใหขาราชการไดรับรูวาการที่จะไดรับความกาวหนาหรือไดรับการเลื่อนไปดํารงตําแหนง
สําคัญในหนวยงานหรือสวนราชการน้ัน จะตองผานประสบการณการทํางานหรือรับผิดชอบและผลิต
ผลงานใดบาง จึงจะมีคุณสมบัติหรือไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําคัญๆ ได โดยจําเปน
จะตองมีการโอนยาย (transfer) หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (job rotation) ในแนวระนาบบาง
กอนที่จะเลื่อนไปดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน  

 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 
 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป (โปรดเติมขอมูลในชองวาง) 
 
1)  ระดับการศึกษา  
 สาขา  
2)  ตําแหนง/ระดับ รับราชการ กต. มาแลว ป 
3)  ปจจุบันปฏิบัติราชการที่   
 กรมองคการระหวางประเทศ ตําแหนง  เปนเวลา ป เดือน 
 คผถ. ณ นครนิวยอรก ตําแหนง  เปนเวลา ป เดือน 
 คผถ. ณ นครเจนีวา ตําแหนง  เปนเวลา ป เดือน 
(หากเคยปฏิบัติราชการในหนวยงานขางตนมากกวา 1 วาระ โปรดระบุเพิ่มเติม)  
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สวนที่ 2: ความเห็นเกี่ยวกบัความรูและทักษะที่จําเปนสําหรบังานพหุภาคี  
5) โปรดเลือกคําตอบทีท่านเห็นวาเหมาะสมที่สุด 
 

ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับ 
งานการทูตพหุภาคี* 

จําเปนมาก จําเปนปานกลาง จําเปนนอย 

การเขารวมประชุมระหวางประเทศ    
การศึกษาเอกสารการประชุมระหวางประเทศ    
การจัดการประชุมระหวางประเทศ    
การสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ    
การจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศ    
การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention    
การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ 
intervention ในที่ประชุมโดยไมไดเตรียมการ
ลวงหนา (เชน กรณีมีการกลาวพาดพงิถึงไทยในที่
การประชุม การ defend ทาทีของไทยในที่
ประชุม การโนมนาวประเทศอื่นใหสนับสนุนไทย
ในที่ประชุม ฯลฯ) 

   

การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวาง
ประเทศ 

   

มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ    
กฎ/ระเบียบในการประชุม (rules of 
procedure) 

   

การเตรียมทาทีไทย    
การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง    
ความสามารถดานภาษา    
ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง    
ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกบัประเด็นที่
ตองเจรจาตอรองหรือติดตาม 

   

อื่นๆ โปรดระบ ุ
 

   

* ดัชนีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับงานพหุภาคีปรับปรุงจากทักษะ/สมรรถนะที่กําหนดไวในงานศึกษาของ ออท. สุรศักดิ์ สุภารัตน 

เร่ือง การพัฒนาบุคลากรกรมองคการระหวางประเทศสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาค ี
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6) โปรดประเมินระดับความรู ประสบการณและทักษะของทานในประเด็นเหลาน้ี 
 
ความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี มาก ปานกลาง นอย ไมม ี
การเขารวมประชุมระหวางประเทศ     
การศึกษาเอกสารการประชุมระหวางประเทศ     
การจัดการประชุมระหวางประเทศ     
การสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ     
การจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศ     
การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention     
การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention 
ในที่ประชุมโดยไมไดเตรียมการลวงหนา (เชน กรณีมี
การกลาวพาดพิงถึงไทยในระหวางการประชุม การ 
defend ทาทีของไทย) 

    

การรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวาง
ประเทศ 

    

มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ     
กฎ/ระเบียบในการประชุม (rules of procedure)     
การเตรียมทาทีไทย     
การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง     
ความสามารถดานภาษา     
ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง     
ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกบัประเด็นที่ตอง
เจรจาตอรองหรอืติดตาม 

    

อื่นๆ โปรดระบ ุ
 

    

 
7)  ทานคิดวาแนวทางใดเหมาะสมในการชวยเพิ่มพูนทักษะในขอ 5) และ 6) ไดมากที่สุด โปรดเรียง

ตามลําดับจากมากไปหานอย (1–มีความเหมาะสมมากที่สุด และ 6–มีความเหมาะสมนอยที่สุด)  
 ระบบ coaching จากผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา  ระบบเรียนรูดวยตนเอง 
 การสั่งสมประสบการณจากการทํางาน   การศึกษาจากเอกสาร 
 การรับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ  การรวมการสัมมนาหัวขอที่เกี่ยวของ 
 อื่นๆ โปรดระบุ  
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8)  ในความเปนจริง ทานคิดวาทานไดรับทักษะในขอ 5) และ 6) จากแนวทางใดมากที่สุด โปรดเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย (1–ลําดับมากที่สุด และ 6–ลําดับนอยที่สุด) 

 ระบบ coaching จากผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา  ระบบเรียนรูดวยตนเอง 
 การสั่งสมประสบการณจากการทํางาน  การศึกษาจากเอกสาร 
 การรับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ  การรวมการสัมมนาหัวขอที่เกี่ยวของ 
 อื่นๆ โปรดระบุ 
 
9)  ทานคิดวาจําเปนหรือไมที่ในหนวยงานของทานจะตองมีผูที่มีประสบการณการทํางานดานพหุ

ภาคี  
 จําเปน เน่ืองจาก  
 ไมจําเปน เน่ืองจาก  
 
10) หากจําเปน ทานคิดวาควรเปนระดับใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ โดยไมตองเรียงลําดับ) 
 หัวหนาฝาย/ที่ปรึกษา  ผูอํานวยการกอง/อัครราชทูตที่ปรึกษา 
 รองอธิบดี/รองผูแทนถาวร  อธิบดี/เอกอัครราชทูตผูแทนถาวร  
 
สวนที่ 3: ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา career path 
 
11) ทานคิดวาในสถานการณโลกและประเด็นระหวางประเทศปจจุบันนักการทูตควรมีลักษณะ

อยางไร (โปรดเรียงตามลําดับที่ทานเห็นเหมาะสม โดย 1 คือ ลักษณะที่เหมาะสมมากที่สุด และ 
3 คือ ลักษณะที่เหมาะสมนอยที่สุด) 

 เปน generalist หมายถึง นักการทูตที่มีคุณสมบัติและมุมมองที่กวางขวาง มีประสบการณ
หลายดาน และมีความเขาใจกิจกรรมและหนาที่ที่หลากหลายของสวนราชการ  

 เปน specialist หมายถึง นักการทูตที่ไดรับการฝกฝนอบรมในระดับที่มีนัยสําคัญ หรือใช
เวลาอยางมีความสําคัญในชวงอายุราชการ หรือ ไดรับการคาดหมายวาจะดํารงตําแหนงใน
ดานเฉพาะของหนวยงาน หรือในสาขาที่มีลักษณะพิเศษ  

 เปน part–specialist หมายถึงแบบผสมผสานระหวาง generalist กับ specialist 
 
12) ทานคิดวานักการทูตที่ปฏิบัติงานดานพหุภาคีควรมีลักษณะอยางไร (โปรดเรียงตามลําดับที่ทาน

เห็นเหมาะสม โดย 1 คือ ลักษณะที่เหมาะสมมากที่สุด และ 3 คือ ลักษณะที่เหมาะสมนอยที่สุด) 
 เปน generalist  เปน specialist   เปน part–specialist  
 
13) ทานเห็นวาจําเปนหรือไมที่กระทรวงฯ จะตองกําหนด career path ของนักการทูตสายพหุภาคี 

(โปรดศึกษา คํานิยามของ career path ในหนา 1) 
 จําเปน (กรุณาตอบขอ 14)   ไมจําเปน (กรุณาขามไปตอบขอ 15) 
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14) โปรดระบุเหตุผลที่กระทรวงฯ จําเปนจะตองกําหนด career path ของนักการทูตสายพหุภาคี  
1.   
2.   
3.   

 
15) โปรดระบุเหตุผลที่กระทรวงฯ ไมจําเปนจะตองกําหนด career path ของนักการทูตสายพหุภาคี  

1.   
2.   
3.   

 
16) ทานคิดวาปจจัยใดตอไปน้ีจําเปนจะตองนํามาพิจารณาประกอบการกําหนด career path ของ

นักการทูตสาย 
 พหุภาคี (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 จํานวนขาราชการในกระทรวงฯ    
 คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต 
 ความประสงคของนักการทูต 
 การสั่งสมประสบการณ/ผลงาน 
 ลักษณะโครงสรางของกระทรวงฯ 
 ชวงเวลาในการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการ   
 การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ 
 การประเมินผลการทํางานอยางยุติธรรม 
 การที่นักการทูตอื่นจะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกใหปฏิบัติงานในหนวยงาน/

ออกประจําการ 
 แนวนโยบายของผูบริหารระดับสูง 
 การวางแผนอัตรากําลังคน 
 การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน/การดํารงตําแหนง 
 การกําหนดคุณสมบัติ/ทักษะที่จําเปน 
 การเปดโอกาสที่จะไดเรียนรูงาน/เพิ่มพูนประสบการณในดานอื่นๆ  
 อื่นๆ โปรดระบุ  
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17) ในระหวางที่กระทรวงฯ ยังไมมีนโยบายกําหนด career path ของนักการทูตสายพหุภาคี ทาน
คิดวากระทรวงฯ ควรดําเนินการอยางไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานพหุภาคี (โปรด
เรียงลําดับความสําคัญ โดย 1 มีความสําคัญมาก และ 11 มีความสําคัญนอย)  

 การเพิ่มพูนความรูและทักษะของขาราชการในการเขารับการฝกอบรม/สัมมนาดานพหุภาคี
และประเด็นตางๆ  

 การเพิ่มพูนประสบการณของขาราชการในการเขารวมประชุมระหวางประเทศในกรอบ
สหประชาชาติ 

 การขอยืมตัวหรือการมอบหมายใหขาราชการที่มีประสบการณ ใหป ฏิบั ติงานใน
ลักษณะเฉพาะกิจ 

 หลักเกณฑในการพิจารณาขาราชการไปประจําการใน post พหุภาคีควรมีความยืดหยุน โดย
คํานึงถึงผลประโยชนในการทํางาน อาทิ การประจําการซ้ําโซน หรือผูมีทักษะภาษาพิเศษ 
หรือมีความเช่ียวชาญในประเด็นที่เกี่ยวของที่ไทยมีผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ 

 การมีผูมีประสบการณการทํางานดานพหุภาคีปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเพื่อกําหนดแนวทาง 
ใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการทํางาน 

 การมอบหมายใหผูกลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการ
ระหวางประเทศ 

 การ put the right individual on the right job 
 การสราง Institutional memory 
 การสรางระบบ coaching โดยผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาที่มีประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ 

groom ขาราชการ 
 การกําหนดแผนสรางความตอเน่ืองในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) 
 การปรับจํานวนบุคลากรของกรมองคการฯ ใหสอดคลองกับภารกิจ 
 การจัดสรรงบประมาณสําหรับรองรับการพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางเพียงพอ 
 อื่นๆ โปรดระบุ  
 
18) หากกระทรวงฯ มีนโยบายจะกําหนด career path ทานพรอมจะมีเสนทางอาชีพดานการทูตพหุ

ภาคีหรือไม 
 พรอม เน่ืองจาก  
 ไมพรอม เน่ืองจาก  
 
ขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือ และขอความอนุเคราะหโปรดสง
แบบสอบถามคืนที่ น.ส. จิรัสยา พีรานนท กองเอเชียตะวันออก 2 หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ 
jirusaya.mam@gmail.com ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดวย จักขอบคุณมาก 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวจิรัสยา พีรานนท 
 
ประวัติการศึกษา – พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 – Master of Arts (Foreign Affairs and Trade),  

Monash University (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย) 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2539–2540  เจาหนาที่การทูต 4 สํานักปลัดกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2541–2542  เจาหนาที่การทูต 4 กองสนเทศเศรษฐกจิและสํานักงานเลขานุการกรม 

กรมเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2543–2544  เจาหนาที่การทูต 5 กองเอเชียใต  

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
พ.ศ. 2544–2548  เลขานุการโท และเลขานุการเอก  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง 
พ.ศ. 2549–2553  นักการทูตชํานาญการ กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2553–2555  นักการทูตชํานาญการ (ทีป่รกึษา)  

กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ  
กรมองคการระหวางประเทศ 

พ.ศ. 2555–2560  ที่ปรกึษา และอัครราชทูตที่ปรึกษา  
คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก 
 
 


