รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคี: การพัฒนา
เสนทางอาชีพ (career path)

จัดทําโดย นางสาวจิรัสยา พีรานนท
รหัส 9019

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคี: การพัฒนา
เสนทางอาชีพ (career path)

จัดทําโดย นางสาวจิรัสยา พีรานนท
รหัส 9019

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน สันตะบุตร)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(ดร. กาญจนา วานิชกร)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการพัฒ นาบุคลากรดานพหุภาคี : การพัฒ นาเสนทาง
อาชีพ (career path) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหวากระทรวงการตางประเทศจําเปนจะตอง
พัฒนาเสนทางอาชีพนักการทูตสายพหุภาคีหรือไม และมีปจจัยใดที่จะตองพิจารณาประกอบในเรื่องนี้
และเพื่อศึกษาวาในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดมีนโยบายพัฒนาเสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสาย
พหุภาคี กระทรวงฯ ควรจะดําเนินการเพื่อวางแผนและพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางไร
เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติง านใหส อดคลองและรองรับ แผนยุท ธศาสตร 4 ป กระทรวง
การตางประเทศ ป พ.ศ. 2558–2561 ขอ 4 ซึ่ง ย้ําการผลัก ดันบทบาทของไทยที่ สรางสรรคและ
รับผิดชอบ เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก และเพื่อใชการทูตพหุภาคีตอบสนองตอผลประโยชนดาน
ความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาและดานสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามยุทธศาสตรของชาติ
รายงานการศึก ษาฉบับ นี้ใช แนวคิดและวรรณกรรมดาน generalist และ specialist
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบกับการสัมภาษณผูบริหาร/อดีตผูบริหารของ
กระทรวงการตางประเทศ และการศึกษาเชิงปริมาณโดยการทําแบบสอบถาม และนํามาประมวล
เพื่อใหขอเสนอแนะแกกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเสนทางอาชีพและแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพหุภาคี
ผลการศึกษาบงชี้วา นักการทูตสายพหุภาคีจําเปนตองมีความรู ประสบการณและทักษะ
เพิ่มเติมจากนักการทูตทั่วไปเนื่องจากลักษณะงานที่แตกตางกัน โดยคุณสมบัติ ความรูและทัก ษะที่
จําเปนตองมีเพิ่มเติมไดแก การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ การสราง
พันธมิตรในการเจรจาตอรอง การเขาใจถึงที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจา
ตอรองหรือติดตาม การเขารวมประชุมระหวางประเทศ การจัดเตรียมทาทีไทย และการกลาวถอยแถลง/
สุน ทรพจน แ ละ intervention ในที่ ป ระชุ ม โดยไม ได มี ก ารเตรี ยมตั ว ล ว งหน า อย า งไรก็ ต าม
เมื่อประเมินความรูและทักษะที่จําเปนของนักการทูต พบวายังอยูในระดับนอยถึงปานกลาง รวมทั้งยัง
ไมสอดคลองกับทักษะและความรูที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเพียงพอสําหรับการปฏิบตั งิ าน
ทั่วไป แตหากกระทรวงฯ มีเ ปาหมายที่ชัดเจนวาประสงคจะเพิ่มบทบาทในเวทีพหุภาคีในอนาคต
ดังเชนที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงฯ ก็จําเปนจะตองกําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะ
และศักยภาพของนักการทูตที่ปฏิบัติงานดานพหุภาคี
การพัฒนาเสนทางสายอาชีพเปนแนวทางหนึ่งที่กระทรวงฯ อาจพิจารณา เพื่อใหนักการทูต
สายพหุภาคีส ามารถพัฒ นาทัก ษะและสั่งสมประสบการณไดอยางตอเนื่อง สามารถอยูในระดับ ที่
สามารถขับเคลื่อนและมีบทบาทดานการทูตพหุภาคีไดอยางมีนัยสําคัญ โดยตองพิจารณาปจจัยตางๆ
อย างรอบด าน เพื่ อ ให ส ามารถกํ าหนดแนวทางในการพั ฒ นาเสน ทางอาชี พ ได อ ยา งเหมาะสม
การศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ไดแก คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต
การสั่ง สมประสบการณและผลงาน ความประสงคของนัก การทูต การกําหนดคุณสมบัติที่จําเปน
การวางแผนอัตรากําลังคน การเปดโอกาสใหนักการทูตไดเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณในดานอื่น

จ
การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ และการที่นักการทูตในสายทวิภาคี
หรือบริหาร จะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานหรือประจําการ
รายงานการศึก ษาเสนอแนะเชิง นโยบาย 2 ประการ ได แก (1) เสนอให ก ระทรวงฯ
พิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคีอยางจริงจัง และ (2) ในระหวางที่
กระทรวงฯ ยัง มิไดพิจ ารณาเรื่ องการพั ฒ นาเส นทางอาชีพของนัก การทูตสายพหุภาคี เสนอให
กระทรวงฯ พิจารณาสรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมีทักษะและประสบการณที่จําเปนเพิ่มขึ้น โดย
สอดคลองกับ ลัก ษณะของงาน รวมทั้ง สงเสริม ใหนัก การทูตที่มีป ระสบการณดานการทูตพหุภาคี
ปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกราชการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ไดเสนอแนะการดําเนินการ 3 ดาน คือ (1) ใหกระทรวงฯ กําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินการดานการทูตพหุภาคีใหชัดเจน (2) สรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมีทักษะ
และประสบการณ ที่ จํา เปน เพิ่ ม ขึ้น โดยควรจั ด ทํา คู มือ ปฏิ บั ติง านที่ มีค วามละเอีย ดครอบคลุ ม
การออกแบบและจัดฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของดานพหุภาคี ในลัก ษณะ in–house training
สนับสนุนใหนักการทูตแตละคนมีโอกาสเรียนรูทักษะเกี่ยวกับการประชุมระหวางประเทศในลักษณะ
on–the–job training อยางสม่ําเสมอ เพิ่มความรวมมือกับองคกรและสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จัดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานดานพหุภาคีเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะ tailored–made (3) การดําเนินการเพื่อใหสงเสริมใหนักการทูตที่มีประสบการณดานการทูต
พหุภาคีปฏิบัติง านเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกราชการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมการ หากจะมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาสายอาชีพอยางจริงจัง ไดแก
คํานึงถึงคุณสมบัติของนักการทูตในการพิจารณาโยกยายและการออกประจําการ การมอบหมายให
ผูที่กลับจากการประจําการสายพหุภาคีไปปฏิบัติหนาที่ในกรมในกลุมงานพหุภาคี การเสริม สราง
ระบบ coaching ที่เขมแข็ง ควรจะริเริ่มระบบการพูดคุยกับขาราชการเกี่ยวกับความสนใจ ความตั้งใจ
และความถนัดของขาราชการรายบุคคล เพื่อใหสามารถมอบหมายงานและกําหนดแนวทางฝกและ
เตรียมความพรอมใหแกขาราชการไดอยางเหมาะสม
หากสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะจากผลการศึกษานี้ จะชวยพัฒ นาบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ดานพหุภาคีใหมีความรู ทักษะ และประสบการณที่จําเปนและพอเพียงในการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 9 ป
2560 ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ โดยมุงหวังใหเกิด
ประโยชนแกกระทรวงการตางประเทศในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
สายพหุภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับยุทธศาสตร 4 ปของกระทรวงฯ ป พ.ศ. 2558–2561
ไดอยางเหมาะสม
ในการจัดทํารายงานการศึกษาครั้ง นี้ ผูเ ขียนไดรั บความกรุณาจากนายนรชิต สิงหเสนี
อดีตปลัดกระทรวงการตางประเทศและอดีตเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ
นครนิ ว ยอร ก ดร. วี ร ชั ย พลาศรั ย เอกอัค รราชทู ต ผู แ ทนถาวรไทยประจํ า สหประชาชาติ ณ
นครนิ ว ยอร ก นายวิ ท วั ส ศรี วิ ห ค รองปลั ด กระทรวงการต า งประเทศ นายธานี ทองภั ก ดี
รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ และ
นางสาวมรกต ศรีส วัส ดิ์ รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ที่กรุณาใหเขาสัม ภาษณและให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและความรูที่จําเปนของนักการทูตสายพหุภาคีและการพัฒนาเสนทางสาย
อาชีพ และขอขอบคุณเพื่อนขาราชการ และนักวิชาการดานรัฐศาสตรทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ ที่กรุณาประสานงานกับนักวิชาการดาน
รัฐศาสตรทุกทานให และขอบคุณ ดร. ปริม มาศรีนวล ที่กรุณาชวยอานทวนและแกไขถอยคําในราง
สุดทายของรายงาน
ผูเ ขียนขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒ น สันตะบุตร อาจารยที่ป รึก ษา ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล และ ดร. กาญจนา วานิชกร ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําที่
เปนประโยชนในการปรับปรุงรายงานฉบับนี้ใหครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณอธิบดีและรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่ไมเพียงอนุญาตใหผูเขียนไดเขารวม
รับการอบรมแตยังกรุณาดูแลกองเอเชียตะวันออก 2 ในเวลาที่ผูเขียนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่กองได
และขอขอบคุณสมาชิกกองเอเชียตะวันออก 2 ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ตลอดระยะเวลา 3
เดือน ซึ่งชวยแบงเบาภาระในการทํางานไดเปนอยางดี
ทายสุดขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการทุกทานที่ใหความอนุเคราะหและ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ปจจุบัน การทูตพหุภาคีทวีความสําคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากประเด็นปญหาระดับโลก
(global issues) ไดกอกําเนิด ขยายตัวหรือทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในทุกมิติ อาทิ การกอการรายและ
ความรุนแรงจากลัทธิสุดโตง การโยกยายถิ่นฐานที่ไมปกติ การคามนุษย ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ
การแพรขยายของอาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม ความยากจน โรคติดตอ การคาที่ไมเปนธรรม เปนตน ประเด็นระหวางประเทศเหลานี้
สามารถสงผลกระทบตอประเทศตางๆ อยางกวางขวางทั้งทางตรงและทางออม การสงเสริมและ
ปกปอ งผลประโยชน ของชาติ และการแก ไขปญ หาขา งต น ประเทศหนึ่ ง ประเทศใดไมส ามารถ
ดําเนินการไดโดยลําพัง ตองดําเนินการในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก อีกทั้ง ปญหาที่ในเบื้องตนมี
ลักษณะทวิภาคี อาทิ การรุกรานอธิปไตยของประเทศอื่น เชน วิกฤตการณไครเมีย ความขัดแยงใน
ทะเลจีนใต ก็อาจทวีความรุนแรงและยกระดับ เปนปญหาระดับ ภูมิภาค และเปนประเด็นในเวที
พหุภาคีได การทูตพหุภาคีกับการทูตทวิภาคีจึงตองดําเนินไปควบคูกัน ดังนั้น ประเทศตางๆ รวมทั้ง
ไทย จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะตองกําหนดทาทีและเขารวมเจรจาหารือในกรอบพหุภาคี ดวยเหตุผล
ดังกลาว กระทรวงการตางประเทศในฐานะที่เปนหนวยงานหลักทําหนาที่ดูแลรักษาและสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศในภาพรวม จึงจําเปนตองมีบทบาทอยางแข็งขันในเวทีการทูตพหุภาคี
ซึ่งถือวาเปนความทาทายที่สําคัญ ไทยตองมีความกระตือรือรนเกี่ยวกับการทูตพหุภาคีเพิ่มขึ้น มีการ
ประสานงานภายในประเทศที่ ชัด เจน เพื่อ ใหส ามารถปฏิบั ติ ก ารในกรอบพหุภ าคีไ ดทั น การณ
ขณะเดียวกัน ก็ตองมีทัศนคติและเจตนารมณแหงความเปนสากล เพื่อใชเวทีการทูตระหวางประเทศ
ในการรักษาและตอบสนองตอผลประโยชนของไทยได
1.1.2 แผนยุท ธศาสตร 4 ป กระทรวงฯ ป พ.ศ. 2558–2561 จึงไดใหความสําคัญกับ
ประเด็นนี้ โดยกําหนดยุทธศาสตรขอ 4 ย้ําการผลักดันบทบาทของไทยที่สรางสรรและรับผิดชอบ เปน
ที่ยอมรับของประชาคมโลก เนื่องจากเล็งเห็นวา การเพิ่มบทบาทในเวทีระหวางประเทศ จะชวยให
ไทยมีสวนรวมกําหนดทิศทางของประเด็นและบรรทัดฐานระหวางประเทศใหเ ปนไปในทิศทางที่
สอดคลองกับผลประโยชนของไทย หรือไมสงผลกระทบในทางลบกับไทย หากมีผลกระทบก็จําเปน
จะตองใหมีนอยที่สุด
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1.1.3 นอกจากนี้ หากเราพิจ ารณาบริบ ทภายในประเทศควบคู ไปกับ บริบ ทระหวา ง
ประเทศ โดยพิจารณาคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันและกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป1
เปรียบเทียบ กับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนวาระป ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ2 ซึ่งไทยรวมให
การรับรองเมื่อป 2558 จะเห็นไดวาสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การทูตพหุภาคีจึง
เปนอีกกลไกหนึ่งที่จะตอบสนองตอผลประโยชนดานความมั่นคง เศรษฐกิจและ การพัฒนาและดาน
สิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามยุทธศาสตรของชาติและบรรลุผลตามวิสัยทัศนในบริบทภายในประเทศดวย
1.1.4 ในการเพิ่มบทบาทดานการทูตพหุภาคี รวมทั้งการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ไทยจําเปนตอ งมีบุคลากรดานการทูตพหุภาคีที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ตอเนื่อง 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
เนื่องจากลักษณะงานของกระทรวงฯ มีความซับ ซอนและหลากหลาย ในเบื้องตนจึงควรเนนการ
“put the right individual on the right job” มากกวาการสรางเสนทางอาชีพ โดยใหพิจารณา
ขาราชการตามความสามารถและความเชี่ยวชาญและพิจารณาปรับแนวทาง การบริหารบุคคลไปสู
การวางเสนทางอาชีพอยางคอยเปนคอยไป
1

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560–2579 กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ” โดยแบงเปน 3 มิติหลัก ไดแก (1) ความมั่นคง (2) ความมั่งคั่ง และ (3) ความยั่งยืน โดยแบงเปน
ยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก ก. ดานความมั่นคง ข. การสรางความสามารถในการแขงขัน ค. การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพของคน ง. การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม จ. การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฉ. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง
2
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนวาระป ค.ศ. 2030 ภายใตกรอบสหประชาชาติ ซึ่งไทยรวมรับรองเมื่อป 2558
กําหนดเปาหมายไว 17 ประการไดแก 1. การขจัดความยากจน 2. การขจัดความหิวโหย 3. การมีสุขภาพและความ
เปนอยูที่ดี 4. การศึกษาที่เทาเทียมกัน 5. ความเทาเทียมทางเพศ 6. การจัดการน้ําและสุขาภิบาล 7. พลังงาน
สะอาดที่ทุกคนเทาถึงได 8. การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสรางพื้นฐาน 10. ลดความเหลื่อมล้ํา 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษยที่ยั่งยืน 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14. การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
15. การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรมและไมแบงแยก 17. ความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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1.2 คําถามของการศึกษา
จากข อ 1.1.5 จึ ง นํ า ไปสู คํ า ถามของการศึ ก ษาว า ในความเป น จริ ง แล ว กระทรวง
การตางประเทศมีความจําเปนจะตองพัฒนาเสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสายพหุภาคีหรือไม
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหวากระทรวงฯ จําเปนจะตองพัฒนาเสนทางอาชีพนักการทูตสาย
พหุภาคีหรือไม และเพื่อวิเคราะหวามีปจจัยใดที่จะตองพิจารณาประกอบในเรื่องนี้
1.3.2 เพื่อศึกษาวาในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดมีนโยบายพัฒนาเสนทางอาชีพสําหรับ
นักการทูตสายพหุภาคี กระทรวงฯ ควรจะดําเนิ นการเพื่อวางแผนและพัฒนาบุคลากรดานการทูต
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) การสั ม ภาษณผูบ ริห ารกระทรวงฯ (ปลัดกระทรวงฯ และ/หรื อ รองปลั ด
กระทรวงฯ ด า นกิ จ การพหุ ภ าคี อธิ บ ดี แ ละ/หรื อ รองอธิ บ ดี ก รมองค ก ารระหว า งประเทศ)
เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรและ/หรือ รองผูแทนถาวร ณ นครนิวยอรกและนครเจนีวา) จํานวน 5–7 คน
3) การศึกษาเชิงปริมาณโดยการจัดทําแบบสอบถาม โดยแบงกลุมตัวอยางเปน
(1) นักวิชาการดานรัฐศาสตร จํานวน 5–10 คน
(2) ขาราชการปจจุบันและอดีตขาราชการกรมองคก ารระหวางประเทศ
ขาราชการที่เคยประจําการหรืออยูระหวางประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครนิวยอรกและนคร
เจนีวา โดยจะแบงกลุมตัวอยางเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับผูอํานวยการกอง/อัครราชทูตที่ปรึกษา/
ชํานาญการพิเ ศษ จํานวน 5–7 คน และระดับเจาหนาที่ (หัวหนาฝาย/ชํานาญการและเจาหนาที่
ปฏิบัติ/ปฏิบัติการ) จํานวน 25–30 คน
4) วิธีการเก็บขอมูล
(1) สําหรับการสัมภาษณจะใชวิธีการเขาพบเพื่อสัมภาษณและหากผูรับ การ
สัมภาษณประจําการอยูในตางประเทศจะใชการสัมภาษณทางโทรศัพท
(2) การตอบแบบสอบถามจะใชวิธีสงและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
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5) การประมวลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เปนการประมวลผลโดยใชสถิตริ อ ย
ละของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม รวมกับการประมวลจากผลการสัมภาษณ
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
เพื่อเปนขอเสนอแนะแกก ระทรวงฯ ในการพัฒ นาแนวทางในการวางแผนและพัฒ นา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการทูตพหุภาคีที่ปฏิบัติงานในกรอบสหประชาชาติเพื่อใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของกระทรวงฯ
1.6 นิยามศัพท
การทูตพหุภาคี3 (Multilateral Diplomacy) หมายถึง การทูตหลายฝายหรือการทูตที่มีผู
แสดงบทบาทหลายฝายหรือมากกวาสองฝายขึ้นไป โดยผูแสดงบทบาทอาจเปนรัฐ องคการระหวาง
ประเทศ องคการระหวางรัฐบาล องคกรเอกชน ฯลฯ ปจ จุบันมีกรอบการทูตพหุภาคีจํานวนมาก
โดยการทูตพหุภาคีและความสัมพันธพหุภาคีในกรอบสหประชาชาติ เปนกรอบ/กลไกที่กวางใหญและ
มีความสําคัญมากที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีบทบาทในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ
ของโลกอยางหลากหลายและมากมายยิ่งขึ้น ประเด็นที่มีการพูดคุยหารือ ประชุม เจรจา ตอรอง ในกรอบ
การทูตพหุภาคีครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกิดขึ้นในโลกไมวาจะเปนดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ
การคา สังคมและวัฒนธรรม อาทิ การเมืองในประเทศ/ภูมิภาค/ระหวางประเทศ สันติภาพ ความมั่นคง
ดานตางๆ การกอการราย ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การคาอาวุธ ยาเสพติด เศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การคา การคมนาคม เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข การค า มนุ ษย การโยกยา ยถิ่ นฐาน สิ ท ธิม นุษ ยชน ภัย พิ บัติ วั ฒ นธรรม
ผลกระทบของโลกภิวัฒน ฯลฯ
ทางกาวหนาในสายอาชีพ4 (career path) หมายถึง เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการที่จะไปสูตําแหนงสําคัญของสวนราชการ โดยมีการกําหนดและแสดงใหเห็นถึงเสนทางการสั่งสม
ประสบการณและผลงานในแตละตําแหนงที่ครองมากอนการเลื่อนไปดํารงตําแหนงสําคัญ ซึ่งอาจจะ
เลื่อนจากตําแหนงระดับลางสูตําแหนงที่สูงขึ้น หรือการยายตําแหนงในระนาบเดียวกัน โดยเปดโอกาส
ใหขาราชการไดรับ รูวาการที่จ ะไดรับความกาวหนาหรือไดรับ การเลื่อนไปดํารงตําแหนง สําคัญใน
หนวยงานหรือสวนราชการนั้น จะตองผานประสบการณการทํางานหรือรับผิดชอบและผลิตผลงาน
อะไรบาง จึงจะมีคุณสมบัติหรือไดรั บ การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ได โดยจําเปน
จะตองมีการโอนยาย (transfer) หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (job rotation) ในแนวระนาบบาง
กอนที่จะเลื่อนไปดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยยึดหลักการในการจัดทําความกาวหนาในสายอาชีพ ดังนี้
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สุรศักดิ์ สุภารัตน, การพัฒนาบุคลากรกรมองคการระหวางประเทศสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี สิทธิ
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1) เปนการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสําคัญ โดยยึด
หลักความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลงาน เพื่อการเตรียมความพรอมกําลังคนคุณภาพของ
สวนราชการ
2) เปนการกําหนดมาตรฐานเพื่อคัดกรองคนเกง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน จากประสบการณในการทํางานในหนวยงาน หรือพื้นที่ที่มีความจําเปนสําหรับใชเปน
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่เมื่อจะดํารงตําแหนงสําคัญของสวนราชการนั้น
3) เปนการจูงใจใหบุคลากรในสวนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ โดยตั้งใจ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และสรางผลงานที่เปนที่ยอมรับ พรอมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยน
หนาที่เพื่อใหไดรับประสบการณในการทํางานที่หลากหลาย
4) เปนการสง เสริม ใหสวนราชการวางแผนและกําหนดหลัก เกณฑสําหรับ การแตง ตั้ง
ขาราชการภายใน ที่ดําเนินการไดสอดคลองและตรงตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการที่
ก.พ. กําหนด
แผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ5 (Succession Plan) เปนกระบวนการใน
การคัดเลือกและจัดเตรียมขาราชการผูมีศักยภาพที่จะทดแทนตําแหนงใหม (Successor) มาพัฒนา
หรือเรียกไดวาเปนการเตรียมตัวบุคคลไวกอนอยางนอย 2–3 ป เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาขาราชการ
ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ซึ่งจะมีความเกี่ยวของและตอเนื่องกับทางกาวหนาในสาย
อาชีพ เปนการจัดเตรียมเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานกอนเขาสูตําแหนง และเปนการเตรียม
ความพรอมของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาสูตําแหนงเปาหมาย
Generalist6 หมายถึง นักการทูตที่ไดรับการฝกฝนอบรมเพื่อบรรจุในตําแหนงตางๆ ทั้งที่
เมื องหลวงและในตา งประเทศตลอดอายุ ร าชการ เพื่ อให มีคุ ณ สมบั ติแ ละมุ ม มองที่ ก วา งขวาง
มีประสบการณหลายดาน และมีความเขาใจกิจกรรมและหนาที่ที่หลากหลายของสวนราชการ
Specialist7 หมายถึง นักการทูตที่ไดรับการฝกฝนอบรมในระดับที่มีนัยสําคัญ หรือใชเวลา
อยางมีความสําคัญในชวงอายุราชการ หรือ ไดรับการคาดหมายวาจะดํารงตําแหนงในดานเฉพาะของ
หนวยงาน หรือในกรม functional หรือสาขาที่มีลัก ษณะพิเ ศษ คุณสมบัติดัง กลาวจะเกิดจาก
ความสามารถในการใหคําแนะนําอยางเชี่ยวชาญในประเด็น หรือกิจ กรรมที่มีความซับ ซอนของ
หนวยงาน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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 ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย
(7) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน (8) พัฒนา
ขีดความสามารถขององคกร โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ยุทธศาสตร
ที่ 4 และยุทธศาสตรที่ 8
ยุทธศาสตรที่ 4 ผลัก ดันบทบาทที่ส รางสรรคและรับผิดชอบ เปนที่ยอมรั บ ของ
ประชาคมโลก มีวัตถุป ระสงค คือ (1) ไทยมีบทบาทในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศที่
สําคัญและมีสวนรวมในการแกไขปญหาในเวทีระหวางประเทศ (2) บทบาทของไทยในเวทีระหวาง
ประเทศไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก (3) ไทยมีมาตรฐานที่สอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศตางๆ และบรรทัดฐานสากล
ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 พั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค ก ร มี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ
(1) กระทรวงการตางประเทศสามารถทําหนาที่เปนองคกรนําดานการตางประเทศและสงเสริมกลไก
การบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ (2) บุคลากรและองคกรมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
2.1.2 แผนปรับปรุงการดําเนินการเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานทางการทูตทัดเทีย ม
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
ระหว า งประเทศหรื อ ภูมิ ภ าคที่ เ กี่ย วข อง การมี ความสามารถเฉพาะและทั ก ษะในการสื่อ สาร
การเจรจาสําหรับการทูตทวิภาคี การทูตพหุภาคี การทูตเพื่อการประชาสัมพันธ และการแสวงหา
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ทางเลือกตางๆ และมีขอเสนอดานการบริหารบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทางการทูตทัดเทียมระดับสากล
โดยเห็นวาในการวางแผนบุคลากร การวาง career path เปนเรื่องยาก เนื่องจากลักษณะงานของ
กระทรวงฯ มีค วามซับ ซอนและหลากหลาย ดัง นั้น ในเบื้อ งตนควรเนนการ “put the right
individual on the right job” มากกวาการสราง career path โดยการบริหารบุคคลใหพิจารณา
ขาราชการตามความสามารถ และความเชี่ยวชาญ สอดคลองกับ องคประกอบของการปฏิบัติงาน
การทูตใหทัดเทียมสากลของความเปน “World Class Diplomatic Service” และพิจารณาปรับ
แนวทางการบริหารบุคคลไปสูการวาง career path อยางคอยเปนคอยไป
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Generalist และ Specialist
มุมมองเกี่ยวกับ Generalist และ Specialist ในภาคราชการเปนประเด็นที่มีการ
หารือกันในบริบทของงานบริหารรัฐกิจ เปนเวลานาน โดยเฉพาะในดานการทูต ที่ผานมาในหลาย
ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ไดเคยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาใน
ประเด็นที่เ กี่ยวของ อาทิ นักการทูตควรจะเปน generalist หรือ specialist หรือ จะมีรูป แบบ
ผสมผสานอยางไรจึงจะเหมาะสมตอการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศ
กลุมที่สนับสนุนใหนักการทูตเปน specialist มักจะโตแยงวา มีความจําเปนมากขึ้น
ที่จะตองเพิ่มระดับใหนักการทูตมีความรูเฉพาะทาง มีความเปน specialist มากขึ้นเนื่องจากหนาที่
ความรับผิดชอบในงานแตละวันมีความซับซอนยิ่งขึ้น ในปจจุบันการวิเคราะหไมเพียงพออีกตอไปหาก
อยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ตื้นเขินและไมเพียงพอ ผูวิเคราะหจะตองไดรับการอบรมฝกฝนอยางเปน
ระบบ การคัดเลือกนักการทูตที่ผานมา และการที่มีแต generalist ในสถานการณพิเศษที่ซับซอนจะ
สงผลใหการกําหนดนโยบายและ “การจัดการ” ตอประเด็นนั้นๆ ไรประสิทธิภาพ
ในขณะที่กลุมที่สนับสนุนใหนักการทูตเปน generalist มีความเห็นวา ขนาดของ
องคกรและจํานวนเจาหนาที่เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรไมสามารถมีแต specialist ได เจาหนาที่ที่
มีอยูจึง ตองสามารถรับ ผิดชอบหนาที่ที่ห ลากหลายเมื่อปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศได นอกจากนี้
การโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่ระหวางการปฏิบัติงานในเมืองหลวงและในตางประเทศเปนตัวกําหนด
ระยะเวลาที่นักการทูตจะตองปฏิบัติหนาที่และสงผลถึงการพัฒนาความสามารถเฉพาะทาง
Arthur Andrew นัก การทูตอาวุโสแคนาดาเห็นวานักการทูตที่เปน specialist
มัก จะมีในประเทศมหาอํานาจหรือประเทศขนาดใหญ แตไมใชสําหรับ ประเทศเล็ก อยางไรก็ดี
การจัดการประเด็นเกี่ยวกับบางสาขา เชน กฎหมาย การคา วิทยาศาสตร หรือภาษาตางประเทศยังมี
ความจําเปนที่จะตองใชความเปน specialist แตประเทศเล็กๆ ก็ไมสามารถที่จะคงนักการทูตที่เปน
specialist ไวในสาขาเฉพาะไดเนื่องจากมีประเด็นที่เปนขอหวงกังวลระหวางประเทศเพิ่มขึ้น แนวทาง
ที่เหมาะสมคือการย้ําวา generalist ก็ยังคงมีความกาวหนาทางอาชีพปกติ สวนผูที่มีทักษะเฉพาะที่
จําเปนก็จะมีความไดเปรียบบางประการ The Glassco Commission (The Royal Commission
on Government Organization แหงแคนาดา) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหคําแนะนําการ
เปลี่ยนแปลงในองคกรของรัฐ เห็นวาควรจะยังคงระบบการหมุนเวียน generalist ตอไปและเห็นวายัง
เปนระบบที่มีประสิท ธิภาพ แตในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนและมีความตองการนัก การทูตที่มี
ทักษะเฉพาะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตอหนาที่ความรับผิดชอบที่มีความซับซอนยิ่งขึ้นในปจจุบัน และ
แนะนําใหหนวยราชการมีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอและฝกอบรมเจาหนาที่ในลักษณะที่สรางโอกาสให
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เจาหนาที่มีทักษะเฉพาะทางภายใตกรอบของ generalist (an opportunity for specialization
within the framework of generalist) รวมทั้งใหยืดเวลาและลดอัตราการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในหนวยงานและเพื่อใหสามารถพัฒนาทักษะที่จําเปนได
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 วรรณกรรมดานการพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคี
1) รายงานการศึ ก ษาส วนบุ คคลของนายสุ ร ศัก ดิ์ สุ ภารั ตน เรื่องการพัฒ นา
บุคลากรกรมองคการระหวางประเทศสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี ซึ่งเป นสวนหนึ่งของการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผูมีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 66 สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูความสามารถทางดานการทูตพหุภาคีของบุคลากรสายการทูตของกรมองคก ารระหวาง
ประเทศและเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายการทูตของกรมองคกรระหวางประเทศ
สูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี โดยไดกําหนดตัวชี้วัด /เกณฑม าตรฐานของความเปนเลิศดาน
การทูตพหุภาคี8
ผลการศึ ก ษาระบุ ว า จากรายงานผลการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผลการดําเนินงานของกรมองคการระหวางประเทศ พบวาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประการหนึ่ง ไดแก การขาดความตอเนื่องและความรูความชํานาญของผูปฏิบัติงาน จากผลการสํารวจ
ในการศึก ษาพบวา เจาหนาที่สวนใหญเห็นวาตนเองมีความรูเ กี่ยวกับ การดําเนินการดานการทูต
พหุภาคีเพียงในระดับพอใช และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการเห็นวายังมีความรูดานการดําเนินการดาน
การทูตพหุภาคีในระดับนอย ซึ่งแสดงใหเ ห็นวาความรูความสามารถของบุคลากรยัง หางไกลจาก
ตัวชี้วัดหรือเกณฑม าตรฐานของความเปนเลิศดานพหุภาคีของการศึกษาครั้งนี้ จึงมีความจําเปนที่
จะตองเรง ดําเนินการพัฒนาความรู ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรของกรมองคก าร
ระหวางประเทศเพื่อไปสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี นอกจากนี้ เจาหนาที่สวนใหญเห็นวาควรมี
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ตัวชี้วัด ไดแก (1) สามารถศึกษาและเขาใจประเด็นตางๆ ในเอกสารการประชุมระหวางประเทศไดอยางถองแทและ
ลึกซึ้ง (2) สามารถจัดทําเอกสาร/ถอยแถลงทาที/สุนทรพจน/intervention ของประเทศไทยสําหรับการประชุม
ระหวางประเทศไดอยางดีมาก (3) สามารถกลาวถอยแถลงทาที/สุนทรพจน/intervention ของประเทศไทยในการ
ประชุมระหวางประเทศไดอยางดีมาก (4) สามารถจดบันทึก/ทํารายงานการประชุมระหวางประเทศไดอยางดีมาก
และเสร็จรวดเร็วทันการ (5) สามารถรางขอมติ/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
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การจัด career path ดานการทูตพหุภาคีสําหรับขาราชการสายการทูตอยางชัดเจน และที่ผ านมา
ไมมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางเปนทางการ
2) รายงานการศึ ก ษาส ว นบุ ค คลของนางบุ ษ ยา มาทแล็ ง เรื่ อ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีกรมองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 51 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป
2550 พบวากรมองคการฯ ในขณะนั้นเปนองคกรแหงการเรียนรูเพียงระดับปานกลาง บุคลากรของ
กรมองคการระหวางประเทศ ประสงคจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและพรอมจะรวมมือกันผลักดันเพื่อ
ขับ เคลื่อนใหกรมองคการระหวางประเทศเปนองคก รแหง การเรียนรูอยางเต็ม ที่ และปจ จัยแหง
ความสําเร็ จ อันเปนเงื่อนไขสําคั ญ ประกอบดวย 4 ประเด็น ได แก บุคลากร การบริ ห ารจัดการ
วัฒนธรรมองคกรและภาวะผูนํา รายงานดังกลาวเสนอสิ่งที่ควรพิจารณาดําเนินการ คือ การจัดทํา
ยุท ธศาสตรพหุภาคีของไทย การปรับ โครงสรางกรมองคก ารระหวางประเทศ การปรับ ปรุง และ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน การสรางสายงานการทูตพหุภาคี และการพัฒนาบุคลากรของกรม
องคการระหวางประเทศ
3) รายงานการศึก ษาส ว นบุ ค คลของนายจั ก ริน ฉายะพงศ เรื่ อ งการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรการทูตพหุภาคี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 58
สถาบันพัฒ นาขาราชการพลเรือน สํานัก งาน ก.พ. ประจําป 2551 ไดศึกษาและประมวลบริบ ท
ความสัมพันธระหวางประเทศ และบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกรมองคการฯ
ในการดําเนินการทางการทูตในเวทีพหุภาคี ในกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งเพื่อเสนอแผนยุทธศาสตร
การทูตพหุภาคีที่จะเปนกรอบแนวทางการประสานงานกับภาคสวนภายในประเทศ พบวาประเทศไทย
ตอบสนองตอการพัฒนาความรวมมือในเวทีพหุภาคี แตกตางกันในประเด็นดานการเมืองความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาและสิ่งแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ไดเสนอแนะวา ปจจัย
สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถรองรับประเด็นตางๆ ที่มีความสําคัญในเวที
พหุภาคีได ไดแก การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรในการเจรจาระหวางประเทศของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งรายงานย้ําวา เปนสิ่งจําเปนมากที่จะใหไดม าซึ่งอํานาจการตอรองในเวที
พหุภาคีของไทย โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรไดรับ การฝก อบรมใหมีความรู ความเขาใจ ในเชิง
วิชาการและเทคนิคในประเด็นนั้นๆ
4) ผลการสัม มนาเชิง ปฏิบัติก ารเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิผ ลการดําเนินงานของกรม
องคก ารระหวางประเทศ ระหวาง 11–13 กรกฎาคม 2551 ระบุความเห็นของขาราชการระดับ
ผูอํานวยการกองและเจาหนาที่ของกรมองคการระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศและ
กรมสนธิสัญ ญาและกฎหมาย ซึ่ง เขารวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และไดขอสรุป รวมกันวาป ญ หา
อุปสรรคหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิผล ไดแก การขาดความตอเนื่องและความรูความ
ชํานาญของผูปฏิบัติง าน และโดยที่ประเด็นที่มีการหารือในเวทีระหวางประเทศมีพัฒนาการอยาง
รวดเร็ว ตองอาศัยเจาหนาที่ที่มีความรู ความชํานาญและความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน ในขณะที่
กระทรวงฯ มีการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการเปนประจํา ซึ่งหากการจัดสรรขาราชการลงกรมไม
สอดคลองกับความถนัดหรือความสามารถ จะสงผลใหเจาหนาที่ตองใชเวลาในการเรียนรูงานใหมให
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ลึกซึ้ง ในขณะที่ภาระงานประจําและการประสานงานทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีขอจํากัดในการศึกษา
งานหรือแสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม และเสนอแนวทางแกไขปญหาในประเด็นนี้ คือ การสงเสริมให
เจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานมีโ อกาสศึก ษาหรือแสวงหาความรูใหม ๆ ผานการรวมสัมมนาทางวิชาการ
การฝก อบรม และรับ ฟ ง การบรรยายเพื่อการถายทอดความรูและประสบการณ สนับ สนุนให มี
การจัดทําฐานขอมูล ความสั ม พันธกับ องค ก ารระหวางประเทศและคูมือปฏิบัติง านเพื่อบรรเทา
ผลกระทบของการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการ และเห็นวากระทรวงฯ ควรจัดสรรขาราชการที่มี
ความประสงคและความรูความชํานาญงานดานพหุภาคีหรือในประเด็นระหวางประเทศมาปฏิบัติงาน
ในกรมองคการระหวางประเทศมากขึ้น
2.2.2 วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด Generalist และ Specialist
1) รายงานการศึก ษาเรื่อง 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 ผลการศึก ษาชี้ดวยวา ลักษณะงานที่ตองการ
specialist คืองานภูมิภาคตางๆ งานดานเศรษฐกิจ งานดานการใหความชวยเหลือ และงานองคการ
ระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังพบวาเจาหนาที่จํานวนมากตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเพิ่มระดับ
ความเปน specialist ในหนวยงานในประเด็น/สาขาที่กําหนด และเห็นวากระทรวงการตางประเทศ
จะไดรับประโยชนมากขึ้นหากมีการเพิ่มจํานวน specialist ในประเด็น/สาขาขางตน อยางไรก็ตาม
กระทรวงการตางประเทศแคนาดายังมีขนาดเล็กและมีอัตราการขยายตัวนอย จึงยากที่จะเพิ่มจํานวน
specialist จึง ตองมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการบุคลากร และยัง คงมองวา 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 การขยายตัวและการเพิ่ม จํานวนของผูเลนในประเด็นระหวางประเทศที่หลากหลาย
ซึ่งเปนผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน ซึ่งรวมถึงองค กรเอกชนและภาค
ประชาสังคม การมีวาระดานความมั่นคงในรูปแบบใหม การเกิดขึ้นของ geopolitics แบบดั้งเดิมอีก
ครั้งหนึ่ง เชน ประเด็นการแขงขันทางอํานาจ เพื่อแยงชิงทรัพยากรตางๆ และครอบครองดินแดน
การเพิ่มจํานวน/แพรขยายของวาระทางการทูตดานกฎระเบียบ โดยเฉพาะระเบียบดานการเงินและ
เศรษฐกิจ ความหลากหลาย ดานกฎระเบียบและบรรทัดฐานที่มีสวนกําหนดการเมืองระหวางประเทศ
และความสัมพันธดานเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศตางๆ ใหคุณคา (values) และกําหนดเปนบรรทัดฐาน
(norms) ของตนเอง เปนผลใหระบบพหุภาคีออนแอ ประเด็นเหลานี้สงผลใหนักการทูต ตองปรับตัว
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และตองปฏิบัติหนาที่ที่หลากหลายในลักษณะ “Integrative diplomacy” คือการทูตแบบที่รวม
ทักษะหลายดาน โดยตองเขาใจรูปแบบของการสื่อสารทางการทูตที่เปลี่ยนแปลง ตองมีความเขาใจ
ประเด็นระหวางประเทศอยางลึก ซึ้ง และมีป ฏิสั ม พันธกับ ผูเ ลนระหวางประเทศอยางเหมาะสม
โดยตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะ facilitators และ social entrepreneur ระหวางภาคประชาสังคม
ภายในและภายนอกประเทศ รายงานการศึกษาเห็นวาแนวทางหนึ่งในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ขางตน คือการกําหนดทัก ษะที่จําเปนสําหรับนัก การทูตสมัยใหมและจะพัฒ นาทักษะเหลานั้นได
อยางไร โดยกระทรวงการตางประเทศจะตองพิจารณาเรื่อง generalists และ specialists อีกครั้ง
หนึ่งวาจะกําหนดทักษะเฉพาะของนักการทูตและใชทักษะเฉพาะนั้น อยางไร โดยเห็นวายังจําเปนที่
จะตองมีนักการทูตที่เปน generalists เพื่อปฏิบัติหนาที่นักการทูตทั่วไป แตหากรัฐบาลประสงคจะมี
บทบาทที่จ ริงจัง และแข็ง ขันในเวทีระหวางประเทศ ก็อาจจะจําเปนที่จะตองกําหนดโครงสรางใน
กระทรวงการตางประเทศที่แตกตาง รวมทั้งกําหนดหนาที่และคุณสมบัติของนักการทูตในลักษณะ
specialists เพิ่มเติมขึ้นใหมเพื่อปฏิบัติหนาที่ในลักษณะ integrative diplomacy ขางตน ซึ่งจําเปน
จะตองกําหนดแนวทางการฝกอบรมอยางเหมาะสมเพิ่ม เติม จากวาระดั้ง เดิม ทั่วไป ซึ่ง รวมถึง การ
ฝกอบรมจากสถาบันเฉพาะทาง สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
3) ขอเขียนบนอินเตอรเน็ตของผูใชนามปากกาวา KFC เมื่อ 1 ก.พ. ค.ศ. 2016
ซึ่งเขียนจากประสบการณของตนเองเมื่อไดเขารวมใน Model UN Committee ไดเปรียบเทียบขอดี
และขอเสียของ “Specialists” และ “Generalists” ไวดังนี้ ขอไดเปรียบของ Specialists ไดแก
การมีความสนใจอยางลึกซึ้ง (passionate) ตอประเด็นที่อยูในคณะกรรมการของตนเอง พรอมจะ
สืบคนเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นเหลานั้นเมื่อมีเวลา นอกจากนั้น จะมีความคุนเคยกับนโยบายของ
ประเทศในประเด็นนั้นๆ แนวทาง แกไข และแนวคิดที่สามารถนํามาปรับใชประเด็นคาบเกี่ยวใน
คณะกรรมการนั้นๆ ซึ่งจะชวยใหการคนควา วิจัยงายขึ้น และเมื่อกลาวแสดงความเห็นในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญในคณะกรรมการตอประเด็นนโยบายของประเทศอื่นๆ ก็สามารถดําเนินการไดอยางมือ
อาชีพ นอกจากนั้น ก็จะไดพบกับกับผูแทนของประเทศอื่นซึ่งเปนคนเดิมซ้ํา ๆ และผูเชี่ยวชาญของ
คณะกรรมการนั้นๆ ซึ่งชวยใหสามารถสรางเครือขายไดอยางกวางขวาง และทราบทาทีของประเทศ
อื่นๆ เนื่องจากมีความคุนเคยอยูแลว ขอเสียเปรียบของ Specialist คือ จะกลายเปน “pigeonhole”
หมายถึงภายหลังการดําเนินการซ้ําๆ ไประยะหนึ่งเมื่อไมไดพัฒนาหรือเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ก็จะ
กลายเปนเพียงผูรับสงขอความ และหมดความกระตือรือรนในคณะกรรมการ และในระยะยาวก็จะไม
สามารถชวยเหลือผูแทนอื่น ๆ ของประเทศตนเองไดเ นื่องจากไมมีความรูเ กี่ยวกับ ประเด็นอื่น ๆ
นอกเหนือจากประเด็นในความรับผิดชอบของตน ในขณะที่ขอไดเปรียบของการเปน Generalists คือ
การไดเรียนรูประเด็นที่หลากหลายซึ่งถือเปนความทาทายดานวิชาการ ชวยใหมีโลกทัศนที่กวางไกล มี
โอกาสไดเรียนรูทักษะที่แตกตางกันในแตละกรรมการ ไดพัฒนาแนวทางที่แตกตางในการแกไขปญหา
ที่หลากหลาย อาทิ การใชมุมมองทั้งดานความมั่นคงและการพัฒนาตอประเด็นเฉพาะประเด็นหนึ่ง ซึง่
ชวยใหเกิดความยืดหยุนในการแกไขปญหา ขอเสียเปรียบคือ จําเปนตองใชเวลาในการสรางหรือสะสม
องคความรูและประสบการณหรือมีความมั่นใจเพียงพอเนื่องจากทุกคณะกรรมการมีประเด็นใหม ๆ
ที่แตกตาง ดังนั้น จึงเปนเรื่องยากสําหรับ generalists ที่จะประสบความสําเร็จในการเจรจาเหนือ
ประเทศอื่นในกรรมการนั้นๆ ทั้งนี้ การเลือกจะเปน specialist หรือ generalist ขึ้นอยูกับเปาหมาย
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ของการทํางาน ซึ่งอาจจะไมจําเปนจะตองสามารถควบคุมคณะกรรมการไดทั้งหมด อาจจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการสะทอนเปาหมายของตนเองหรือประเทศตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานฉบับนี้มุงศึกษาวิเคราะห 4 ประเด็น ไดแก (1) คุณสมบัติของนักการทูต และการ
เปรียบเทียบ วานัก การทูตสายพหุภาคีจําเปนจะตองมีคุณสมบัติตางกับ นัก การทูตทั่วไปหรือไม
อยางไร (2) หากจําเปน ตองมีคุณสมบัติที่แตกตาง ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ นักการทูต
พหุภาคีคืออะไร และนักการทูต สายพหุภาคีมีความรูและทักษะที่จําเปนเหลานั้นเพียงพอหรือไม
(3) หากนักการทูตสายพหุภาคียังมีความรูและทักษะที่จําเปนไมเพียงพอ กระทรวงฯ จะมีแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพหุภาคี (4) พิจารณาความจําเปนที่กระทรวงฯ จะตอง
กําหนดเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี และปจ จัยที่ตองนํามาพิจารณาประกอบในการ
กําหนดเสนทางอาชีพ

จําเปนหรือไมที่นักการ
ทูตสายพหุภาคีจะตองมี
คุณสมบัติตางจาก
นักการทูตทั่วไป

ตองมี
คุณสมบัติที่
แตกตาง

ไมตองมี
คุณสมบัติที่
แตกตาง

ความรูและ
ทักษะที่
จําเปน

เพียงพอ

มีความรูและ
ทักษะที่จําเปน
เพียงพอหรือไม

ควรจะ
ดําเนินการ
อยางไร

ไมเพียงพอ

ภาพที่ 1 แนวทางการวิเคราะห
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ใ ช ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารกระทรวงการต า งประเทศ
ชุด ป จ จุ บั น และอดีต ผู บ ริห ารรวม 5 ท า น ประกอบกับ การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริม าณที่ ไ ด ก ารตอบ
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 แบงเปนผูที่ป ฏิบัติหนาที่ที่ที่กรมองคการระหวางประเทศรอยละ
38.10 ผูที่ปฏิบัติหนาที่ที่คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก รอยละ 19.05
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คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา รอยละ 9.52 และเปนผูที่เคยปฏิบัติงานใน
หนวยงานทั้งสามแหงขางตน รอยละ 33.33 โดยในจํานวนผูตอบแบบสอบถามชุดนี้เปนผูที่เคยปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยงานดังกลาวมากกวา 1 แหงหรือมากกวา 1 วาระ (เพิ่งจะโยกยายภายในปที่ผานมา)
จํานวน 6 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
3.1 คุณสมบัติของนักการทูต
การศึกษาในสวนนี้มุงศึกษาคุณสมบัติของนักการทูตและคุณสมบัติที่แตกตางกันระหวาง
นักการทูตทั่วไปและนักการทูตสายพหุภาคี จากการสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงฯ ปรากฏผลดังนี้
3.1.1 ความรูพนื้ ฐาน
ผูบ ริห ารระดับ สูง ของกระทรวงฯ มีความเห็นสอดคลองกันวา นัก การทูตตองมี
ความรูพื้นฐานในดานที่เ กี่ยวของ เชน กฎหมายระหวางประเทศ การเมืองเศรษฐกิจ และภาษา
ตางประเทศ รวมทั้งตองเขาใจสถานการณ บริบทของสังคมไทย ประวัติศาสตรไทย ประวัติศาสตร
และการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของเพื่อนบาน ที่จะสงผลกระทบและเกิดปญหาใน
มิติเขตแดน พรมแดน การแยงชิงทรัพยากร และประเด็นอื่นๆ อาทิ การเขาเมือง แรงงาน ยาเสพติด
นัก การทูต ทั่วไป เมื่อประจํา การในต างประเทศก็จําเป นตองทราบลัก ษณะ ประวัติศ าสตรและ
สถานการณประเทศทีป่ ระจําการ 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 ขึ้น อยู กับ ประเด็ น อีก ทั้ง ต องทราบรายละเอี ยด กฎระเบี ยบ วิ ธีก าร (modus operandi)
นอกจากนี้ การทูตพหุภาคียังมีหลากหลายรูปแบบและหลายระดับ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก
การทูตพหุภาคี มีผูเลนจํานวนมาก ใชเครื่องมือ /วิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการใชประโยชนจาก
กฎระเบียบในการประชุม ซึ่งในหลายโอกาสประเทศเล็กก็สามารถมีความไดเปรียบประเทศใหญได
หากใชกฎระเบียบในสถานการณที่เหมาะสม กระบวนการเจรจาในการทูตพหุภาคีใชเวลายาวนาน
มาก บางครั้งผลประโยชน/ผลลัพธจะเปนสิ่งที่จับตองไมได เชน คานิยม บรรทัดฐาน ภายหลังการ
เจรจา ผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจยังไมสามารถมีผลบังคับใช อาทิ สนธิสัญญาที่เจรจายกรางและรับรองใน
กรอบพหุภาคีตองรอจนกวาจะมีผูใหสัตยาบันครบตามที่กําหนดไวจึง จะมีผลใชบังคับ นอกจากนี้
หากมีการไมปฏิบัติหรือดําเนินการตามขอตกลง/ผลลัพธที่เปนผลจากการเจรจาพหุภาคี ความเสียหาย
เชิงการทูตหรือทางกฎหมายอาจจะไมปรากฏในทันทีแตสงผลในระยะยาว นอกจากนี้ ในการทูตพหุ
ภาคี 1 ประเทศ คือ 1 เสียง ในการเจรจาทุกประเทศจึงจะไดรับโอกาสเทากัน แมวาจะมีกําลังหรือ
อิทธิพลไมเทากัน ดังนั้น ประเทศเอกราชใหมที่ยังมีอํานาจตอรองนอย จึงมักจะตองรวมกลุมสราง
พันธมิตร ใชเวทีพหุภาคีใหเกิดประโยชน สําหรับประเทศไทยบางชวงและบางประเด็นจะใชประโยชน
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จากการทูตพหุภาคีมาก บางชวงจะใชเ วทีท วิภาคี อยางไรก็ดี มีแนวโนม ไทยจะใชป ระโยชนจ าก
การทูตพหุภาคีมากขึ้น เนื่องจากความขัดแยงและภัยคุกคามจะเปลี่ยนรูปแบบ และจะตองพิจารณา
ประเด็นเรื่องกฎเกณฑ กติกามากขึ้น ซึ่งประเด็นเหลานี้จะเกิดขึ้นในเวทีพหุภาคีทั้งสิ้น
3.1.3 การเปรียบเทียบความรูและคุณสมบัติของนักการทูตทั่วไปกับนักการทูตสายพหุภาคี
3.1.3.1 จากขอ 3.1.2 แสดงใหเห็นวางานการทูตพหุภาคีและทวิภาคีมีลักษณะ
งานที่แตกตางกัน นักการทูตสายพหุภาคีจึงตองมีคุณสมบัติ ความรูและทักษะที่เพิ่มเติมโดยความรู
และทักษะที่จําเปน อาจจะแยกไดเปนหมวด ไดแก
1) หมวดความรูเ กี่ยวกับ องคก ารระหวางประเทศ ทบวงการชํานัญ
พิเศษ ตองรูวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกร สมาชิก และสิทธิของสมาชิก ความแตกตางระหวาง
มหาอํานาจกับ สมาชิก ทั่วไป ยัง จําเปนตอ งมีความรูและความทรงจําเชิง สถาบัน (institutional
memory) ที่ตอเนื่อง ตองติดตามพัฒนาการของประเด็นตางๆ อยางลึกซึ้ง รวมถึงตองมีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน กฎระเบียบและขอบัง คับของการประชุม (Rules of procedure)
ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือในการพลิกสถานการณได
2) หมวดทักษะและกลยุทธ (tactics) ในการเจรจา ตองทราบวาใคร
เปนผูเลนสําคัญในประเด็นนั้น บุคคลหรือประเทศที่ตองติดตอเจรจาโนมนาว การสรางกลุมในการ
เจรจา ซึ่งทักษะเหลานี้ไมปรากฏในตํารา ตองอาศัยประสบการณและพัฒนาทักษะขึ้น จนกลายเปน
ความรูเฉพาะและความเชี่ยวชาญ
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) เปนผูป ระสานและเชื่อมทาที
(bridge builder) เปนผูประนีประนอม (conciliator) ได นักการทูตสายพหุภาคี ตองประเมินทาที
ของผูเลนที่หลากหลาย และประเมินไดวาการเจรจาจะสามารถดําเนินไปไดมากนอย เพียงใด ควรมี
ทาทีรองรับ (fall back) อยางไร เมื่อการเจรจาไมเปนไปตามที่คาดหวังจะตองดําเนินการอยางไร
รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเจรจาและการหาทางออก นอกจากนี้ รวมทั้งมี
ความเชี่ยวชาญดานภาษาโดยเฉพาะภาษาที่ใชใน UN เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษซึ่งจะเปนขอไดเปรียบ
3.1.3.2 หากพิ จ ารณาตามแนวทาง specialist และ generalist จากการ
สัมภาษณ พบวา ผูบริหารสวนใหญมีความเห็นวา นักการทูตพหุภาคีตองมีความรูความชํานาญ แมวา
การเปน generalist จะชวยใหมีโอกาสไดเรียนรูงานหลากหลายประเภท ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
สร า งองคค วามรู แ ละสะสมไวเ พื่ อนํ า ไปประยุ ก ตใ ช แต นั ก การทู ต พหุภ าคีต อ งสร า งความเป น
specialist ในความเปน generalist ที่มีความเชี่ยวชาญบางอยาง อาทิ มีความรู (master) วากฎบัตร
สหประชาชาติมีที่ม าอยางไร สามารถใชกฎระเบียบและขอบังคับของการประชุม ใหเหมาะสมใน
สถานการณตางๆ มีขอมูลสนับสนุนการเจรจา ความเปน specialist จะเกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับ
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งาน ซึ่งไมจําเปนตองปฏิบัติหนาที่เพียงดานเดียว ในขณะที่นักการทูตทุกคนตองมีความรูทั่วไป คือ
มีลักษณะเปน generalist แตขณะเดียวกันตองมีความเชี่ยวชาญหรือเปน specialist ดานใดดานหนึ่ง
เพราะการเปน generalist จะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณในยุคปจจุบัน นักการทูตพหุ
ภาคีตองเริ่มตนจากการเปน generalist กอนเชนกัน ยกเวนขาราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ซึ่งจําเปนจะตองมีความเชี่ยวชาญในสาขาของตน (area specialist) แตก็อาจจะไมใชผูเชี่ยวชาญที่
แทจ ริง ดัง นั้ น การฝ ก และเตรีย มความพรอ มของขา ราชการ (groom) จึง ต องฝ ก ทั้ง การเป น
generalist และ specialist และเมื่อถึงระดับหนึ่ง จะตองพัฒนาตามความชอบและความสนใจ ตาม
การตัดสินใจและศัก ยภาพของขาราชการผูนั้น โดยมุง สรางความเชี่ยวชาญในประเด็นที่จําเป น
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานระหวางประเทศ เชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม เปนตน
3.1.3.3 นอกจากการสัมภาษณผูบริหารแลว ในการศึกษายังไดสอบถามความเห็น
เชิงเปรียบเทียบของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักการทูตและนักการทูตสายพหุภาคี
ดวย ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
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
แมวาผลการศึกษาเชิงปริมาณในเรื่องนี้จะชี้ใหเห็นวา ทั้งนักการทูตทั่วไป
และนักการทูตสายพหุภาคีจะควรเปน part–specialist แตก็แสดงผลที่นาสนใจ 2 ประการ คือ
1) ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 34.61 เห็นวา นักการทูตสายพหุภาคี
ควรมีความเปน specialist ในขณะที่มีผูตอบแบบสอบถามเพียงรอยละ 11.54 ที่เห็นวานักการทูต
ทั่วไปควรมีความเปน specialist แสดงใหเห็นถึงทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามวา นักการทูตสาย
พหุภาคีควรตองมีความรูและทักษะเฉพาะเพิ่มขึ้นมากกวานักการทูตทั่วไป ซึ่งจะไดศึกษาวิเคราะห
ตอไปเกี่ยวกับความรูและทักษะที่จําเปนตองมีเพิ่มขึ้นเหลานั้น
2) มีผูต อบแบบสอบถามน อยมากที่ เ ห็ นว าทั้ ง นั ก การทูต ทั่ว ไปและ
นักการทูตสายพหุภาคีควรเปน generalist ซึ่ง แตกตางจากทัศนคติเดิมในยุคที่ผานมา เนื่องจาก
สถานการณความซับซอนของประเด็นปญหาและสถานการณโลกในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนไป นักการทูต
จึงไมสามารถเปนเพียง generalist ไดอีกตอไป แตจําเปนจะตองเพิ่มความรูและทักษะเฉพาะดานให
มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาเชิงปริมาณนี้สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับความเห็นของผูบริหารกระทรวงฯ
สวนใหญ
3.2 ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับนักการทูตพหุภาคี
จากขอ 3.1 จะเห็นวานักการทูตพหุภาคีจะตองมีคุณสมบัติที่แตกตางเพิ่มเติมจากนักการทูต
ทั่วไป ในหัวขอนี้จะศึกษาวา ความรูและทักษะใดที่มีความจําเปนสําหรับนักการทูตสายพหุภาคี และ
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นักการทูตสายพหุภาคีประเมินความรูและทักษะที่ตนเองมีอยางไร เพียงพอหรือไม โดยใชขอมูลขอมูล
เชิงปริมาณที่ไดจากการสอบถามในการวิเคราะห
3.2.1 ความรูและทักษะที่จําเปนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
พัฒนาจากรายงานการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒ นาประสิท ธิภาพของ
การปฏิบัติงานดานการทูตพหุภาคี โดยประกอบดวย
3.2.1.1 การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ เปนทักษะ
ที่มีความจําเปน เนื่องจากเอกสารการประชุม อาทิ ขอมติ ขอตัดสินใจ มักจะมีความยาวและมีจํานวน
มาก แตละวรรคและถอยคําจะตองผานการเจรจาและไดรับการยอมรับมากอน ซึ่งบางกรณีอาจเปน
การเจรจาตอเนื่องผานมาเปนทศวรรษ หรือเปนถอยคําที่มีการอางอิงในเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดรบั การ
รับรอง เชน รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ อนุสัญญาหรือสนธิสัญญาตางๆ นักการทูตพหุภาคี
จึงจําเปนตองอานเอกสารจํานวนมาก และตองทราบเบื้องหลังการเจรจาเอกสารเหลานั้นเปนอยางดี
เพื่อใชประกอบการเจรจารางขอมติหรือขอตัดสินใจฉบับปจจุบัน
3.2.1.2 การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง มีความสําคัญมากเนื่องจาก
จะช ว ยให ก ารเจรจาในกรอบพหุ ภาคี มี น้ํ า หนั ก มากขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ อ ต อ งเจรจากั บ ประเทศ
มหาอํานาจ โดยสามารถใช “division of labour” แบงงานการเจรจาในประเด็นตามความถนัดของ
แตละประเทศในกลุมพันธมิตร ซึ่งจะชวยใหการเจรจาครอบคลุม และสามารถเจรจาเชิงลึกในแตละ
วรรค/ประเด็นได ทักษะและแนวทางนี้จะทวีความสําคัญหากเปนการเจรจาที่ไมสามารถบรรลุฉันทา
มติและตองลงคะแนนเสียงรับรอง ดังนั้นนักการทูตสายพหุภาคีจึงมีหนาที่โนมนาวใหประเทศอื่น ๆ
เขารวมกลุมในการเจรจา
3.2.1.3 การเขารวมประชุมระหวางประเทศ เปนภารกิ จ ที่ถือไดวาเปนกิจ วัตร
ประจําของนักการทูตสายพหุภาคีเนื่องจากจะมีการประชุมเปนจํานวนมาก โดยแบงการประชุมเปน
ประเด็นที่ชัดเจน และในบางประเด็นจะมีกําหนดการประจําปที่แนนอน
3.2.1.4 การยกรางสุนทรพจน /ถอยแถลง/intervention มีความจําเปนมาก
เพราะเปนการแสดงทาทีของไทยตอประเด็นเฉพาะ จึงตองมีความชัดเจน เหมาะสม ตองอยูบ น
พื้นฐานของขอมูล ที่ถูก ตองและผานการหารือกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ตองตระหนักและ
ระมัดระวังในประเด็นละเอียดออนของไทยและประเทศอื่น
3.2.1.5 การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจน และ intervention ในที่ประชุม โดย
ไมไดเตรียมการลวงหนา โดยเฉพาะหากมีการกลาวพาดพิงถึงประเทศไทยในที่ประชุม การปกปอง
และชี้แจง (defend) ทาทีของไทยในที่ประชุม ซึ่งแตกตางจากขอ (4) เนื่องจากมักจะเกิดในที่ประชุม
โดยไมทราบลวงหนา เปนการกลาวถอยแถลงในลักษณะ impromptu มีเวลาเตรียมการในเวลาที่
จํากัด ในสถานการณที่อาจจะมีความกดดัน คับขัน อาจจะไมมีเวลาเพียงพอในการปรึกษาหารือ จึง
ตองอาศัยความรูเฉพาะในเชิงลึกและความเชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวของ ความสามารถในดานภาษา
ความมั่นใจ เพื่ อใหส ามารถโน ม นาวประเทศอื่ นใหส นับ สนุนไทยในที่ป ระชุม ได อย า งนาเชื่อถื อ
มีน้ําหนัก
3.2.1.6 กฎ/ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของการประชุ ม (rules of procedure)
การประชุมสหประชาชาติมีกฎระเบียบและขอบังคับที่ละเอียดและซับซอน เพื่อใหสามารถควบคุม
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การประชุมที่มีประเทศสมาชิกจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ บอยครั้งที่จะเห็นวา ประเทศที่มี
ความแมนยําและใชกฎระเบียบและขอบัง คับ ไดเ หมาะสมในสถานการณเ ฉพาะ จะสามารถพลิก
สถานการณใหมีความไดเปรียบในการประชุม หรือแมแตขจัด (kill) ขอเสนอของประเทศอื่นได
3.2.1.7 การเตรียมทาทีไทย ประเด็นในการประชุมระหวางประเทศมักจะเปน
ประเด็นคาบเกี่ยวระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย รวมถึงภาคประชาสังคม ซึ่งอาจจะมีทาที
ที่แตกตางกัน นัก การทูตพหุภาคีจึง ตองประสานเตรียมทาทีไทยใหเ ปนที่ยอมรับ ไดของทุก ฝายที่
เกี่ยวของ และที่สําคัญตองเปนที่ยอมรับของประชาคมระหวางประเทศไมขัดตอบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ
3.2.1.8 ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรองหรือ
ติดตาม การเจรจาในกรอบพหุภาคีมักเปนกระบวนการที่ยาวนาน ผานการเจรจาหลายครั้ง มีเอกสาร
ประกอบจํานวนมาก จึงจําเปน ตองศึกษาที่มาและพัฒนาการของประเด็นนั้นๆ อยางถองแท เพื่อให
การเจรจาพัฒนาตอไปได การขาดความรูเชิงลึกและที่มาของประเด็นจะเปนอุปสรรคในการเจรจาที่
อาจจะตองถดถอยหรือเริ่มตนใหม ซึ่งถือเปนตนทุนของการเจรจา และไมสามารถไดรับประโยชนจาก
ผลของเจรจาไดในเวลาที่กําหนด
3.2.1.9 ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวที่
ตองอาศัยการฝกฝนและสั่ง สมประสบการณ และตองอาศัยคุณสมบัติดานอื่นประกอบดวย อาทิ
ความสามารถดานภาษา การรูจังหวะเวลา การศึกษาทาทีของประเทศอื่นอยางละเอียด ความเขาใจ
เรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ ฯลฯ
3.2.1.10 การจดบันทึก และการสรุป รายงานการประชุมระหวางประเทศ โดยที่
การประชุมในกรอบสหประชาชาติมีจํานวนมาก มักเปนการประชุมที่ยาวนาน มีการแสดงทาทีของทุก
ประเทศ และมักจะตองมีขอตัดสินใจที่สําคัญ การจดบันทึกใหไดใจความสําคัญครบถวน การสรุป
รายงานที่กระชับ ครอบคลุม และรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายจึงมีความสําคัญมาก
นอกจากนี้ รายงานสรุปแตละฉบับจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับความทรงจําเชิงสถาบัน (institutional
memory) ในกระบวนการเจรจาและสําหรับ การพิจ ารณารางขอมติห รือขอตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวของในอนาคต
3.2.1.11 ความสามารถดานภาษา นอกจากทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศ
อยางเชี่ยวชาญแลว ยังตองคํานึงถึงความแตกตาง (nuance) และระดับความเขมขน (degree) ของ
คําศัพท ระดับ (level) ของภาษาที่ใชในการเจรจาอยางเหมาะสมดวย และโดยที่สหประชาชาติมี
ภาษาทางการ 6 ภาษา ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน รัสเซีย สเปน และอารบิค ดังนั้น ผูที่สามารถใช
ภาษาเหลานี้ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งไมใชเพียงในเชิงภาษาแตยังในเชิงการสรางความสัมพันธกับ
กลุมประเทศที่ใชภาษาเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหสามารถไดรับขอมูลเชิงลึกจากกลุมผูใชภาษาเดียวกันดวย
3.2.1.12 มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ ในการประชุมที่มีประเทศสมาชิก
เขารวม 193 ประเทศ จําเปนตองระมัดระวังเรื่องมารยาทและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม คํานึงถึงความ
แตกตางและหลากหลายดานวัฒนธรรม เนื่องจากอาจจะนําไปสูกรณีความขัดแยงระหวางคณะผูแทน
อาทิ การหลีกเลี่ยงที่จะไมนั่งในที่นั่งของผูแทนประเทศอื่น การรอคอยจนถึง วาระของตนเองในการ
แสดงความเห็น การไมใชภาษาทางการอื่น นอกจากภาษาอังกฤษกรณีที่เปนการประชุมที่ไมมีลาม
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การไมจับ มือกับ ประเทศมุส ลิมบางประเทศ การแสดงความคิดเห็นผานประธานหรือขออนุญ าต
ประธานหากจะกลาวโดยตรงกับผูแทนประเทศอื่น เปนตน
3.2.1.13 การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวางประเทศ มีความจําเปน
หากประเทศหรือกลุมประเทศประสงคจะใหประเด็นเฉพาะไดรับความสนใจหรือมีการดําเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยทั่วไปยอมประสงคใหรางขอมติหรือขอตัดสินใจไดรับการ
รับรองโดยฉันทามติมากกวาการลงคะแนนเสียง การยกรางขอมติหรือขอตัดสินใจจึงตองอาศัยการ
ปรึกษาหารืออยางกวางขวาง การโนมนาวและการศึกษาเอกสารการประชุมที่เกี่ยวของที่ผานมาแลว
อยางเขมขน รวมทั้งการใชภาษาที่เปนที่ยอมรับไดของประเทศสมาชิก โดยสอดคลองและไมเบี่ยงเบน
จากวัตถุประสงคหลักของขอมติหรือขอตัดสินใจ
3.2.1.14 การจัดการประชุมระหวางประเทศ จะมีสิ่งที่ตองดําเนินการจํานวนมาก
ทั้งดานสารัตถะดานโลจิสติกส และการจัดการ รวมถึงการประชาสัมพันธ ผูจัดการประชุมระหวาง
ประเทศในกรอบสหประชาชาติซึ่ง มีส มาชิก 193 ประเทศ ผูสังเกตการณ ทบวงการชํานัญ พิ เ ศษ
รวมทั้งภาคประชาสังคม จึงตองมีทักษะ ประสบการณ อยางรอบดาน เพื่อใหสามารถจัดการประชุม
ไดเปนผลสําเร็จ ราบรื่น
3.2.2 ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี
3.2.2.1 ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เ ห็ นวา ความรูและทั ก ษะที่จํ าเปน มาก
สําหรับ งานการทูตพหุภาคี 3 อันดับ แรก (ดัง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1) ไดแก (1) การ
วิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ (2) การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง
(3) ที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรองหรือติดตาม การเขารวมประชุม
ระหวางประเทศ การเตรียมทาทีไทย การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุม
โดยไมไดมีการเตรียมตัวลวงหนา
3.2.2.2 สวนความรูแ ละทัก ษะที่ผูต อบแบบสอบถามเห็น วามีค วามจํา เปน 3
อันดับสุดทาย ไดแก (1) การจัดการประชุมระหวางประเทศ (2) การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่
ประชุมระหวางประเทศ และ (3) การจดบันทึก นอกจากนี้ ยังมีผูตอบแบบสอบถามระบุทักษะอื่นๆ ที่
จําเปนเชนกัน ไดแก การเปนประธานการประชุม การสรางความสัมพันธกับฝายเลขานุการ และการ
สรางเครือขายความสัมพันธ
ตารางที่ 1 ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี
ความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี* จําเปนมาก
(รอยละ)
การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวาง
ประเทศ
การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง
การเขารวมประชุมระหวางประเทศ

96.15
92.59
88.46

จําเปน
ปานกลาง
(รอยละ)
3.85
7.41
11.54

จําเปนนอย
(รอยละ)
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ความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี* จําเปนมาก
(รอยละ)
การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่
ประชุมโดยไมไดเตรียมการลวงหนา (เชน กรณีมีการ
กลาวพาดพิงถึงไทยในที่การประชุม การ defend ทาที
ของไทยในที่ประชุม การโนมนาวประเทศอื่นให
สนับสนุนไทยในที่ประชุม ฯลฯ)
การเตรียมทาทีไทย
ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตอ ง
เจรจาตอรองหรือติดตาม
ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง
กฎ/ระเบียบในการประชุม (rules of procedure)
การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention
การสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ
ความสามารถดานภาษา
มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ
การจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศ
การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวาง
ประเทศ
การจัดการประชุมระหวางประเทศ

จําเปน
ปานกลาง
(รอยละ)

88.46

11.54

88.46

11.54

88.46
84.62
84.62
84.62
84.62
80.77
69.23
68.00

11.54
15.38
15.38
15.38
15.38
19.23
30.77
32.00

50.00
30.77

46.15
57.69

จําเปนนอย
(รอยละ)

3.85
11.54

3.2.2.4 จากการสัมภาษณและขอมูลเชิงปริมาณ มีความสอดคลองกันวาความรู
และทักษะที่จําเปนสําหรับนักการทูตพหุภาคี ประกอบดวย
1) การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศ ตามที่
กลาวไวในตอนตนว าเปนทักษะที่จําเปน เนื่องจากปริมาณและความซับ ซอนของเอกสาร แตล ะ
ถอยคํา/วรรคมักจะตองผานการเจรจาอยางเขมขน นักการทูตพหุภาคีจึงตองทราบที่มาของถอยคํา
เหลานั้น เนื่องจากเปนการสะทอนทาทีของแตละประเทศในการเจรจา ซึ่งตางจากเอกสารการประชุม
ทวิภาคี ที่แสดงทาทีของประเทศคูเจรจาเพียงสองประเทศ ซึ่งคูเจรจามักจะทราบทาทีกันชัดเจนอยูแลว
การเจรจาก็เปนไปเพื่อผลประโยชนของสองฝาย การประนีประนอมก็เพียงคํานึงถึงทาทีของคูเจรจา
ในขณะที่เอกสารประชุมในกรอบพหุภาคี ตองคํานึงถึงทาทีของประเทศ 193 ประเทศ การเจรจาตอง
รูทาทีของผูเลนหลัก แมจะไมใชทั้ง 193 ประเทศ แตก็มีผูรวมเจรจาจํานวนมาก นักการทูตพหุภาคีจึง
จําเปนตองศึกษาทาทีของผูเลนจํานวนมากที่ซอนอยูภายใตถอยคํา/วรรคตางๆ นอกจากนี้โดยที่แตละ
ประเด็นจะมีเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวของจํานวนมาก จึงตองอาศัยการวิเคราะห ศึกษา และตีความ
เอกสารอยางรอบคอบ ครอบคลุม รวดเร็วในเวลาจํากัด

21
ผูศึกษามีประสบการณในการเจรจารางขอมติที่นาจะสามารถตกลง
กันไดโดยไมลําบาก แตกลับตองใชเวลายาวนาน เนื่องจากทาทีที่แตกตางกันของหลายประเทศ ซึ่งแต
ละประเทศจะอางถอยคําจากเอกสารอื่นๆ หรือตีความถอยคําตางกัน ตัวอยางเชน วรรคที่ปรากฏใน
ขอมติดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ซึ่ง ระบุวา “ประเทศเจาภาพควรอํานวยความ
สะดวกใหแกเ จาหนาที่ดานมนุษยธรรมโดยไมมีอุปสรรค เพื่อใหป ระชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
สามารถเขาถึงความชวยเหลือเหลานั้นไดอยางทัว่ ถึง” ซึ่งสอดคลองในหลักการ ไทยก็ยอมรับถอยคํา
ไดทั้งวรรค แตประเทศที่เขารวมการเจรจามีทาทีแตกตางกันมาก โดยประเทศที่ประสบปญหาทาง
การเมือง เชน ซีเรีย อิหราน ลิเบีย ตีความวาวรรคนี้คือความประสงคแอบแฝงของประเทศตะวันตกที่
จะใชความชวยเหลือดานมนุษยธรรมบัง หนา ออสเตรเลียตีความโดย “ไมมีอุปสรรค” วาขัดตอ
กฎหมายการเขาเมือง ประเทศตะวันตกอางถอยคําตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ กลุม
77 อางถึงรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องนี้ อินโดนีเซียอางถึงขอมติดานการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมในกรอบการประชุม ECOSOC ซูดานตีความวาเจาหนาที่ดานมนุษยธรรม
รวมถึงเจาหนาที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพดวยหรือไม ซึ่งตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่องคการ
กาชาดสากลเปนผูตีความ โดยอางถึงกฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายระหวางประเทศ ขอมติเรื่อง
Blue helmet และ White helmet รวมทั้งตองศึกษาอาณัติของเจาหนาที่รักษาสันติภาพ ซีเรียไม
ยอมรับถอยคํา “ประชาชน....อยางทั่วถึง ” เนื่องจากเห็นวาอาจรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
สนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาล และไมยินยอมใหมีการสงเวชภัณฑเขาไปในพื้นที่ยึดครองเนื่องจากกลุม
ติดอาวุธอาจจะไดรับประโยชนจากความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ซึ่งตองเจรจาหารืออยูนานกวาทุก
ฝายจะยอมรับถอยคําทั้งหมดได
ประเด็นความยุง ยากซับ ซอนลัก ษณะเชนนี้ จะไมพบบอยนัก ใน
การศึกษาเอกสารการประชุมทวิภาคีเพราะถอยคําที่ใชมักจะเปนถอยคําที่ยอมรับของเพียงสองฝาย
หรืออางอิงถึงบันทึกการประชุมหรือขอตกลงสองฝาย แตในกรอบพหุภาคีมีความจําเปนมากที่จะตอง
ทราบถึงความละเอียดออนของถอยคําที่ใชในเอกสาร ที่มา ภูมิหลังการเจรจา บริบททางการเมืองและ
กฎหมายของประเทศตางๆ ซึ่งอธิบายทาทีของทุกฝายเพื่อใหสามารถบรรลุฉันทามติหรือเปนทีย่ อมรับ
ของทุ ก ฝ า ยได ผู ย กร า งและผู ร ว มอุ ป ถั ม ภ ข อ มติ จ ะต อ งศึ ก ษาประเด็ น เหล า นี้ อ ย า งละเอี ย ด
ความสามารถในการอานอยางรวดเร็วยังไมเพียงพอ แตตองตรวจจับไดถึงความผิดปกติ คาดการณไดวา
ประเทศตางๆ จะมีทาทีตอวรรค/ถอยคํานั้นอยางไร และตองสืบคน/อางอิงแหลง ที่ม าของวรรค/
ถอยคําใหได เพื่อสามารถขอแกไข/ปรับเปลี่ยน หรือแมแตลบถอยคํานั้นออกไปจากเอกสาร
2) การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง เปนปจจัยสําคัญ ที่ชวยให
การเจรจาตอรองมีน้ําหนักยิ่งขึ้น สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุม และชวยแบงเบาภาระใน
การเจรจา แตการจะสรางพันธมิตรหรือกลุมตอรองไมใชเรื่องงาย เนื่องจาก
(1) การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรองตองอาศัยการมีเครือขาย
ที่ดี ไดรับความไววางใจจากประเทศอื่นวาจะสามารถมีบทบาทแข็งขัน นาเชื่อถือและมีประสบการณ
ในการเจรจาเปนที่ยอมรับ สามารถโนมนาวใหประเทศอื่นเห็นถึงประโยชนรวมในประเด็นหลัก
(2) จะตองศึกษาทาทีของกลุมดวยความระมัดระวัง ซึ่งบางครั้งใน
กลุมเดียวกันอาจจะมีทาทีรวมในประเด็นหลัก แตมีทาทีตางกันในประเด็นอื่น และตองมีการเจรจา
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ภายในกลุมพันธมิตรกอนดวย เชน กลุม 77 หรือการสรางกลุมเล็กซอนอยูภายในกลุมใหญอีกชั้นหนึ่ง
การที่จะเขารวมในกลุมหรือสรางกลุมจึงตองชั่งตวงผลประโยชนใหสมดุล เพื่อไมใหเ สียประโยชน
มากกวาไดประโยชน นอกจากนี้ การสรางกลุมหรือเขารวมในกลุมจะตองพิจารณาเรื่องการวางทาที
(position) ของประเทศอยางรอบคอบ เหมาะสม เพื่อปองกันมิให “ภาพ” ของประเทศบิดเบือนหรือ
ถูกเขาใจผิด อาทิ การรวมกลุมกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาในกลุม 77 ซึ่งมีประเทศหัวรุนแรง อาทิ
ซีเรีย อิหราน เอกวาดอร คิวบา ในการเจรจารางขอมติบางฉบับ ก็อาจจะทําใหไทยถูกมองวาเปนกลุม
เดียวกัน การที่ไทยเขารวมกับ ประเทศตะวั นตกสนับ สนุนขอมติดานสิท ธิม นุษยชนเกี่ยวกับ สิท ธิ
เสรีภาพของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็อาจจะสงผลตอความรูสึกของกลุมประเทศ
มุส ลิม ที่เ ครง ครัด ดังนั้น การแสดงบทบาทที่ส มดุล เหมาะสมจึง มีความสําคัญ ยิ่ง การสรางกลุม
พันธมิตรจึงตองอาศัยทักษะและประสบการณ และในหลายโอกาสที่ประเทศในกลุมจะตองประกาศ
ขอเจรจาบางวรรค/ถอยคําในฐานะของประเทศตนเอง ไมใชในฐานะสมาชิกของกลุม
การสรางพันธมิตรในการตอรองเปนทักษะที่ตางจากงานทวิภาคีซึ่ง
เปนการเจรจาสองฝาย แมวาอาจจะมีบางที่ตองอาศัยประเทศที่สามหรือองคกรอื่นที่มีอิท ธิพลรวม
กดดันประเทศคูเจรจา หรือมีบทบาทในฐานะผูอํานวยความสะดวก ผูไกลเกลี่ย ฯลฯ แตก็มักจะทราบ
ชัดเจนหรือคาดการณทาทีของแตละฝายไดอยูแลว
3) ที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรอง
หรือติดตาม ถือวาเปนความรูและทักษะที่จําเปน และมีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะหและตีความ
เอกสารการประชุมระหวางประเทศในขอ ก. ปจจัยนี้จําเปนสําหรับนักการทูตทั่วไปดวย เพราะนักการทูต
จําเปนจะตองมีความรูเ ชิง ลึก ในประเด็นในความรับผิดชอบของตน ไมวาจะเปนงานดานพหุภาคี
หรือไม อยางไรก็ดี นัก การทูตที่ทํางานด านพหุภาคีจะตองเผชิญกับจํานวนผูเลนที่ม ากขึ้น ความ
หลากหลายของทาทีของผูเลนที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเชื่อมโยง/ความคาบเกี่ยวระหวางประเด็นที่
หลากหลายขึ้นในกรอบพหุภาคี นักการทูตที่ทํางานดานพหุภาคีจึงตองใหความสําคัญทั้งดานกวาง
และเชิงลึกแกที่มาและเหตุผลของประเด็นที่ตนตองเจรจาตอรองหรือติดตาม
4) การเขารวมประชุมระหวางประเทศ มีความสําคัญมากเพราะการเขา
รวมประชุมไมไดเปนเพียงการเขาไปนั่งฟงหรือจดบันทึกแลวจัดทํารายงานสรุป แตการเขารวมการ
ประชุมมีวัตถุประสงคประการสําคัญนอกเหนือจากการติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นๆ คือ เพื่อแสดง
ทาทีที่สําคัญของไทยซึ่งตองมีการเตรียมการอยางรอบคอบ รอบดาน ตองมีความชัดเจน เปนที่ยอมรับ
จึงจําเปนตองศึกษาทาทีของประเทศตางๆ เพื่อใชประโยชนในการเจรจาในหองประชุม นอกจากนี้
การเขารวมประชุมเปนโอกาสในการใชทักษะเจรจาโนมนาวนอกหองประชุม (corridor meeting) ซึง่
เปนหองเรียนสําหรับการศึกษาเทคนิคการเจรจาขั้นสูง การเขารวมประชุมยังเปนโอกาสสําคัญสําหรับ
การสรางเครือขาย มีขอสังเกตวานักการทูตบางสวนไมไดใชหรือไมสามารถใชการเขารวมการประชุม
ระหวางประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
5) การจัดเตรียมทาทีไทย เปนทักษะที่มีความจําเปนมากเพราะมักจะ
ตองประสานกับ หนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งอาจจะมีมากกวาหนึ่ง หนวยงาน จึง ตองประสานงานเพื่อ
กําหนดทาทีที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของยอมรับได รวมทั้งตองกําหนดทาทีรองรับในกรณีที่การเจรจาไม
เปนไปในทิศทางที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังตองคาดการณลวงหนาวาทาทีดังกลาวจะไดรับการสนับสนุน
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หรือคัดคานจากประเทศหรือกลุมใด รวมทั้งตองกําหนดทาทีหรือแนวทางโตตอบตอคําคัดคานของแต
ละประเทศอยางไร ควรจะมีขอเสนอตอบกลับ หรือแนวทางประนีป ระนอมกับประเทศเหลานั้น
อยางไร ควรจะเจรจากับประเทศใดเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยในทายที่สุดจะตองไมขัดกับทาทีของ
หนวยงานไทยหรือกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของไทย นอกจากนี้ โดยที่มีผูเขารวมการประชุม
พหุภาคีจํานวนมาก จึงมักจะคาดการณเทคนิคหรือแนวทางของประเทศอื่นไดยาก ซึ่งตางจากการทูต
สายทวิภาคีซึ่งมักจะทราบทาทีของประเทศคูเจรจาชัดเจนอยูแลว สามารถคาดการณได จึงสามารถ
กําหนดทาทีและการดําเนินการของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
6) การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention ในที่ประชุมโดย
ไมไดมีการเตรียมตัวลวงหนา มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีบางประเทศกลาวพาดพิงไทย กลาวคัดคานขอเสนอ
หรือทาทีของไทย หรือเมื่อไทยตองกลาวคัดคานหรือสนับสนุนประเทศอื่น แมวาในหลายกรณี จะพอ
คาดการณไดวาประเทศใดมีทาทีที่แตกตางจากไทย แตก็มีบอยครั้งที่จะไมทราบลวงหนาหรือเกิดจาก
ประเทศที่ไมเคยแสดงทาทีใดมากอน ในกรณีเชนนี้จึงตองอาศัยทักษะและประสบการณหลายประการ
ประกอบกัน ไมวาจะเปนความเขาใจอยางลึกซึ้งและชัดเจนตอทาทีของไทย ความรูเชิงลึกและที่มาใน
ประเด็น นั้ น ๆ เพื่ อให ส ามารถกล า วถ อ ยแถลงหรื อ โตต อบได อ ย างหนั ก แน น น า เชื่อ ถื อ ต อ งมี
ความสามารถทางภาษาเพื่อสามารถใชถอยคําที่เหมาะสม ชัดเจน ความมั่นใจ รวมทั้งตองทราบถึง
กฎระเบียบ และขอบังคับของการประชุม เชน สิทธิในการกลาวโตตอบ (rights of reply) เปนตน
ซึ่งแตกตางจากการทูตทวิภาคีซึ่งเปนการเจรจาสองฝาย ทราบทาที ขอหวงกังวลและขอเสนอของอีกฝาย
อยูแลว และบอยครั้งที่จะไดมีการตกลงกันไวลวงหนาเกี่ยวกับประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นหารือ จึงมักจะ
สามารถเตรียมการประชุมลวงหนาไดอยางครอบคลุม
3.2.2.4 สวนสาเหตุ ที่ผู ตอบแบบสอบถามเห็ นวา การจั ดการประชุม ระหวา ง
ประเทศ ความรูและทักษะในการยกรางขอมติและขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวางประเทศ มีความจําเปน
นอยกวาความรูและทักษะอื่น นาจะเนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วา การจัดประชุมในกรอบสหประชาชาติ
สวนใหญสํานักงานเลขาธิการจะเปนผูดําเนินการ ประเทศสมาชิกจะเปนผูจัดเฉพาะการประชุมยอย
หรือการจัดกิจกรรมคูขนาน (side event) สวนการยกรางขอมติหรือขอตัดสินใจ นั้น อาจอธิบายไดวา
เนื่องจากที่ผานมา ไทยยังไมไดมีบทบาทที่เดนชัดนัก ไมใชประเทศหลักที่เสนอขอมติหรือขอตัดสินใจ
(penholder) มีขอมติของประเทศไทยจํานวนไมมากนัก หรือไทยเปนเพียงประเทศที่รวมยกรางเพียง
บางวรรคของขอมติ แตห ากในอนาคตไทยประสงคจะมีบ ทบาทในกรอบพหุภาคีที่แข็งขันมากขึ้น
โดยมีสวนรวมในฐานะผูยกรางขอมติเพิ่มขึ้น หรือมีป ระเด็นที่ไทยประสงคจะผลักดันอยางแข็งขัน
ก็จําเปนตองใหความสําคัญกับทักษะในดานนี้เพิ่มขึ้น
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
เทานั้น (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) ความรูเกีย่ วกับที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจา
และทักษะในการเจรจาตอรอง ซึ่งลวนแตเปนทักษะที่สําคัญตอการปฏิบัติงานดานพหุภาคีในทัศนะ
ของผูตอบแบบสอบถาม กลับ เปนทัก ษะที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประเมินวาตนมีเพียงปาน
กลาง มีนอยหรือไมมี มีผูตอบแบบสอบถามเพียงประมาณรอยละ 9.52 เทานั้น ที่ประเมินวาตนมี
ทักษะดานการเจรจาตอรองมาก
3.2.3.3 โดยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติงานอยูในสายพหุภาคี
การประเมิน ระดับ ความรู ประสบการณ และทั ก ษะในครั้ง นี้จึ ง ตั้ง อยู บ นสมมติ ฐานที่ วา ผู ตอบ
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
แตละทัก ษะ แตผ ลการประเมินบงชี้ ใหเ ห็นวา ระดับ ความรู ประสบการณและทักษะของผูตอบ
แบบสอบถามยังอยูในระดับคอนขางนอยถึงปานกลาง ซึ่งหากพิจารณาถึงการปฏิบัติหนาที่ในอดีตที่
ผานมาและในปจจุบัน ไทยก็สามารถดําเนินการในกรอบพหุภาคีได แตก็สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพ
ทางการทูตพหุภาคีของไทย และแสดงใหเห็นวาไทยยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับ
การทูตพหุภาคีไดอีก หากสามารถเสริมสรางความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับนักการทูตพหุภาคีได
อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาความรูและทักษะของ
นักการทูตสายพหุภาคี
ตารางที่ 2 การประเมินระดับความรู ประสบการณและทักษะของผูตอบแบบสอบถาม
ความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี
การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวาง
ประเทศ
การเขารวมประชุมระหวางประเทศ
การเตรียมทาทีไทย

มาก
56.52
52.17
45.83

ปานกลาง
34.78
39.13
41.67

นอย
8.70
8.70
12.50

ไมมี

25
ความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี
การสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ
การจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศ
การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง
ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตอ ง
เจรจาตอรองหรือติดตาม
ความสามารถดานภาษา
การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention
มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ
การจัดการประชุมระหวางประเทศ
การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ intervention
ในที่ประชุมโดยไมไดเตรียมการลวงหนา (เชน กรณีมี
การกลาวพาดพิงถึงไทยในระหวางการประชุม การ
defend ทาทีของไทย)
การรางขอมติ/ขอตัดสินใจของทีป่ ระชุมระหวาง
ประเทศ
ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง
กฎ/ระเบียบในการประชุม (rules of procedure)

มาก ปานกลาง
40.91
54.55
39.13
56.52
39.13
39.13

นอย
17.39

ไมมี
4.54
4.35
4.35

36.00
34.78
30.43
29.17
23.81

52.00
56.52
56.52
62.50
66.67

8.00
8.70
8.70
8.33

4.00

21.74

47.82

21.74

8.70

13.64
9.52
9.52

63.64
71.43
80.96

13.64
19.05
9.52

9.08

4.35
4.76

3.2.4 แนวทางที่เหมาะสมในการชวยเพิ่มพูนทักษะตามขอ 3.2.2
ในส ว นนี้ จ ะศึ ก ษาแนวทางที่ เ หมาะสมในการช ว ยเพิ่ ม พู น ระดั บ ความรู
ประสบการณและทักษะของนักการทูตพหุภาคี โดยกําหนดแนวทางไวในแบบสอบถามจํานวน 6
แนวทาง ไดแก (1) ระบบ coaching จากผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา (2) การเรียนรูดวยตัวเอง
(3) การสั่งสมประสบการณจากการทํางาน (4) การศึกษาจากเอกสาร (5) การเขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของ (6) การรวมสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของ โดยใหผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับ
แนวทางที่เห็นวาเหมาะสมในการเพิ่มพูนความรูและทักษะจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ซึ่งปรากฏผลดังนี้
1) ระบบ coaching ผู ต อบแบบสอบถามจํ านวนรอ ยละ 64 เห็ น ว าระบบ
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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ผูต อบแบบสอบถามร อ ยละ 64 เห็ นว า การศึ ก ษาจากเอกสารเหมาะสมเป น อั นดั บ ที่ 6 หรื อ
หมายความวา แนวทางนี้มีความเหมาะสมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆ
5) การฝกอบรม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 44 เห็นวาการฝกอบรมเปนแนวทาง
ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะของนักการทูตพหุภาคี
6) การเขารวมการสัมมนา มีผูตอบแบบสอบถามเพียงจํานวนรอยละ 8.33 ที่เห็นวา
การเขารวมการสัมมนาในหัวขอที่เ กี่ยวของเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 45.83 เห็นวา การเขารวมสัมมนามีความเหมาะสมนอย หรือหมายความวาการ
เขารวมการสัมมนามีความเหมาะสมนอยกวาแนวทางอื่นๆ
จากผลการศึกษาในหัวขอนี้ แสดงใหเห็นดังนี้
1) หากกระทรวงฯ จะกําหนดแนวทางเพื่อชวยเพิ่ม พูนความรูและทักษะใหแก
นักการทูตพหุภาคี กระทรวงฯ ควรจะมุงเนนการพัฒ นาระบบ coaching ใหเขมแข็ง รวมทั้งการ
สงเสริมใหขาราชการมีโอกาสในการสั่งสมประสบการณจากการทํางาน รวมทั้งจากการเขารับการ
ฝกอบรมในประเด็นที่เกี่ยวของ
2) ผูต อบแบบสอบถามเห็ น วา การศึ ก ษาจากเอกสารเป นแนวทางที่ มีค วาม
เหมาะสมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นๆ นาจะมีสาเหตุจากที่ผานมา กระทรวงฯ ยังขาดคูมือที่
ละเอียดและ ครอบคลุม สําหรับการปฏิบัติงานดานพหุภาคี ในขณะที่เอกสารภายนอกกระทรวงฯ
หรือตําราตางๆ มักจะเปนการใหความรูของการทูตพหุภาคีในภาพกวางมากกวาเชิงลึก ซึ่งสามารถใช
ประโยชนไดเพียงระดับหนึ่ง
3.2.5 แนวทางที่นักการทูตไดรับความรูและทักษะ
3.2.5.1 แบบสอบถามขอใหผูตอบแบบสอบถามระบุวา ในความเปนจริง ตนไดรับ
ความรูและทักษะจากแนวทางใดในขอ 3.2.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 69.57 ระบุวาตน
ไดรับความรูและทักษะจากการสั่งสมประสบการณจากการทํางานเปนอันดับแรก ในขณะที่รอยละ
56.52 ระบุวาไดรับ ทัก ษะตางๆ จากการเรียนรูดวยตนเอง สวนผูที่ร ะบุวาไดรับทักษะจากระบบ
Coaching มีจํานวนรอยละ 50 และพบดวยวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับความรูจากการเขารวม
การสัมมนาและการไดรับการฝกอบรมในระดับที่นอย
3.2.5.2 เมื่อเปรียบเทียบระหวางแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการไดรับความรูและ
ทักษะ (ตามขอ 3.2.4) กับ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (3.2.5) พบประเด็นที่นาสนใจวา ในทัศนะของผูตอบ
แบบสอบถาม การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทาง
อื่นๆ แตในความเปนจริง ผูตอบแบบสอบถามกลับไดรับทักษะและความรูจากแนวทางนี้มาก ในขณะ
ที่ระบบ coaching ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาเปนแนวทางที่เหมาะสม ก็มีเพียงรอยละ
50 ที่ระบุวาตนไดรับความรูและทักษะจากแนวทางนี้
3.2.5.3 จากผลการศึก ษาแสดงใหเ ห็นวา แนวทางที่ นัก การทูตพหุภาคีไดรั บ
ความรูและทักษะ เกิดจากปจจัยของตนเองเปนหลัก ไดแก การสั่งสมประสบการณและการเรียนรู
ดวยตนเอง ซึ่งตองอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต ทั้งนี้ ประสบการณและความรูที่ไดรับ
อาจจะยังไมรอบดาน ครอบคลุม รวมทั้งอาจจะไมถูกต องหรือไมเหมาะสม ในขณะที่ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวากระทรวงฯ ยังมีระบบรองรับสําหรับการเพิ่มพูนทักษะใหแกนักการทูตนอย เปนเพียง
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ปจจัยสนับสนุน เชน มีระบบ Coaching แตก็ยังมีไมเพียงพอ การจัดสัมมนาและการอบรมในประเทศ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของยังมีนอย ตองอาศัยหลักสูตรในตางประเทศซึ่งมีคาใชจายและตนทุนคอนขางสูง
3.2.5.4 หากกระทรวงฯ จะสามารถพัฒนาระบบเพื่อปูพื้นฐานความรูและทักษะที่
จําเปนตามระดับของการปฏิบัติงานและหนาที่ความรับผิดชอบของนักการทูตพหุภาคีไวกอน และให
นักการทูตศึกษาดวยตนเองคูขนานกันไป และเปดโอกาสใหสั่งสมเพิ่มพูนประสบการณดวยตนเอง
เพิ่มเติม ควบคูกับการที่กระทรวงฯ จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมความรูอยางตอเนื่องใหเหมาะสม
กับระดับของการปฏิบัติหนาที่ ก็นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพหุภาคี
ในหัวขอนี้เปนการศึกษาตอเนื่องจากขอ 3.2 วา โดยที่นักการทูตสายพหุภาคียังมีความรู
และทักษะที่จําเปนไมเพียงพอ กระทรวงฯ ควรดําเนินการอยางไรในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานพหุภาคี
3.3.1 จากการสัมภาษณผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ มีความเห็นวาแนวทางการ
ดําเนินการในขณะนี้นาจะเพียงพอสําหรับการดําเนินการดานพหุภาคี แตไมเพียงพอ หากกระทรวงฯ
ประสงคมีเ ปาหมายที่จ ะเพิ่ม บทบาทใหแข็ง ขัน เปนผูเลนที่สําคัญ ดานพหุภาคีอยางจริง จัง เพื่อ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรของกระทรวงฯ หรือเพื่อเตรียมการไวสําหรับกรณีที่ไทยตองใชประโยชนจาก
เวทีพหุภาคีเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อตอบสนองเปาหมายดังกลาว จําเปนตองพิจารณาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรอยางจริงจัง โดย
3.3.1.1 การสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยในหลักการเมื่อนักการทูต
กลับ จากประจํา การที่ค ณะผูแทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร ก และนครเจนี วา ควรมอบหมายใหไ ป
ปฏิบัติงานที่กรมองคการระหวางประเทศ แตเนื่องดวยจํานวนขาราชการมีไมเพียงพอ และระบบของ
กระทรวงฯ ในปจจุบันคือ พิจารณาใหความสําคัญเรื่องจํานวนขาราชการ ดังนั้น แนวทางที่เปนไปได
คือ อาจจะไมจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการระหว างประเทศ แตควรจะอยูในกลุมงานดาน
พหุภาคี (cluster) เชน กรมอาเซียน กรมเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ ไมควรโยกยายโดยอิส ระ
กระทรวงฯ ตองสนับ สนุนใหนัก การทูตเหลานี้ไดรับ และเพิ่มพูนประสบการณดานพหุภาคีอยาง
ตอเนื่อง ไมควรจะยายไปปฏิบัติงานในกรม/กองที่ไมไดใชความรูความชํานาญ ตองฝกและเตรียม
ความพรอมเปนกลุม (cluster) และที่สําคัญคือนักการทูตสายพหุภาคีจะตองชอบงานดานพหุภาคี
ไมใชชอบเมืองที่มีงานพหุภาคี ซึ่งกระทรวงฯ ควรจะรีบพิจารณาเรื่องเสนทางอาชีพ เนื่องจากปจจุบัน
การพิจารณาออกประจําการ กระทรวงฯ ยังใชระบบ “เมตตาธรรม” ปะปน สงผลใหการพิจารณา
ไขวเขว ไมตรงหรือสอดคลองกับบุคลากรที่ไดรับการฝกและเตรียมความพรอมดานพหุภาคี
แนวทางที่สามารถดําเนินการไดคือ ควรมอบหมายใหผูมีประสบการณ
ดานงานพหุภาคี ไปปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศ หรือกรมในสายพหุภาคีที่เกี่ ยวของ
เปนเวลา 1–2 ป เพื่อใชความรู ความชํานาญและสรางความตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการและติดตามประเด็นตางๆ หลัง จากนั้น หากยัง ปฏิบัติง านที่เมืองหลวงก็อาจพิจ ารณาให
โยกยายได ซึ่งสงผลดีตอกระทรวงฯ และกรมกองที่ประสงคจะขอยายไปปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากเปน
การทํางานดวยใจ และดวยความสนใจ
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3.3.1.2 ในกรม/กองที่ปฏิบัติง านดานพหุภาคี ควรจะตองมีผูที่มีป ระสบการณ
ดานพหุภาคีปฏิบัติงานอยู ผูบริหารกระทรวงฯ มีความเห็นที่หลากหลาย โดยบางทานมีความเห็นวา
อยางนอยอธิบดีจะตองเปนผูที่มีประสบการณดานงานพหุภาคี หากไมมีประสบการณ ก็จําเปนจะตอง
มีผูที่สามารถใหคําแนะนําเชิงยุทธศาสตรได สําหรับระดับเจาหนาที่และหัวหนาฝายอาจจะไมจําเปน
ในขณะที่บางทานเห็นวาเจาหนาที่ทุกระดับหากมีประสบการณก็เปนประโยชน แตจําเปนยิ่งที่ตองมี
ระดับผูอํานวยการกองที่มีประสบการณดานพหุภาคี เพราะสามารถนํานโยบายมาถายทอด และแปลง
เปนผลงาน หากเปนขอเสนอแนะก็จะเปนประโยชนกับผูบริหาร สามารถนําไปใชได และโดยที่ยิ่ง
ตําแหนงระดับสูง ยิ่งตองมีความรูและประสบการณ สามารถตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง โดยไมตองรอ
การตัดสินใจในระดับสูง
แตในภาพรวม ผูบริห ารและอดีตผูบริห ารกระทรวงฯ เห็นวา ในกรม
องคการระหวางประเทศ หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองควรจะตองมีประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ
สามารถใหคําแนะนําและใหแนวทางแกขาราชการอื่นได
3.3.1.3 นอกจากนี้ ยัง ได ส อบถามความเห็ นของผูต อบแบบสอบถาม ซึ่ง ผล
การศึกษาสอดคลองกับความเห็นของผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ ดังนี้
1) มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 96.15 เห็นวาจําเปนที่จะตองมีผูที่มี
ประสบการณในการทํา งานด านพหุ ภาคีใ นหนว ยงานที่ป ฏิบั ติง านดานพหุภาคี โดยใหเ หตุผ ลที่
คลายคลึงกันวา 1) หากผูบัง คับบัญ ชามีประสบการณจ ะชวยในการกําหนดแนวทาง ทาที และ
นโยบายที่เหมาะสม 2) สามารถถายทอดความรูและประสบการณ และชวยแนะนําขาราชการที่มี
ประสบการณนอยกวา ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการสรางระบบ coaching ที่เขมแข็งตอไป รวมทั้งเพื่อ
การสรางระบบความรูเชิงสถาบัน เพื่อประโยชนในการศึกษาที่มาและเหตุผลเชิงลึกของประเด็นที่ไทย
ประสงคจะผลักดันหรือมีผลประโยชนที่ตองปกปอง 3) การทํางานดานพหุภาคีจําเปนตองมีทักษะ
เฉพาะดานซึ่งตองอาศัยเวลาในการบมเพาะ ดังนั้น หากมีผูที่มีประสบการณ หรือมีความคุนเคยกับ
ระบบพหุภาคีปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน จะชวยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) โดยผูที่เห็นวาจําเปนที่จ ะตองมีผูที่มีประสบการณการทํางานดาน
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
กับการวายน้ํา ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถวายน้ําได แตมีจํานวนไมมากที่มีความโดดเดนและเปนนักวายน้ําได
3.3.2 นอกจากนี้ ไดขอใหผูตอบแบบสอบถามจัดลําดับความสําคัญของแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านดานพหุภาคี ในระหวางที่ก ระทรวงฯ ยัง ไมมีนโยบายกําหนด
เสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี หลังจากนั้น ไดนํามาจัดกลุมโดยกําหนดใหแนวทางที่ไดรับ
การจัดอันดับระหวาง 1–4 เปนแนวทางที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความสําคัญมาก อันดับระหวาง
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5–8 จัดเปนแนวทางที่มีความสําคัญระดับรองลงไป และอันดับระหวาง 9–12 จัดเปนแนวทางที่มี
ความสําคัญนอยที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางอื่นในทัศนะของผูตอบแบบสอบถาม
3.3.2.1 เมื่ อ นํ า มาจั ด กลุ ม ดั ง ปรากฏในตารางที่ 3 พบว า แนวทางที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญ 5 อันดับ แรก ไดแก (1) การเพิ่ม พูนประสบการณของ
ขาราชการในการเขา รวมการประชุม ระหว างประเทศในกรอบสหประชาชาติ (2) การมีผูที่ มี
ประสบการณการทํางานดานพหุภาคีปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน (3) การเพิ่มพูนความรูและทักษะของ
ขาราชการในการเขารับการฝกอบรม/สัม มนาดานพหุภาคี (4) การสรางระบบ coaching โดย
ผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาที่มีประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ groom ขาราชการและแนะนําวิธีการ
ทํางาน (5) และการมอบหมายใหผูที่กลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติหนาที่ที่กรม
องคการระหวางประเทศ
3.3.2.2 ส ว นแนวทางที่ ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด ได แ ก
การจัดสรรงบประมาณสําหรับ รองรับ การพัฒ นาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางเพียงพอ และ
การปรับจํานวนบุคลากรของกรมองคการฯ ใหสอดคลองกับภารกิจ
ตารางที่ 3 แนวทางการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานพหุภาคี
แนวทาง

ระดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง นอย
การเพิม่ พูนประสบการณของขาราชการในการเขารวมประชุมระหวาง 23
12
1
ประเทศในกรอบสหประชาชาติ
การมีผูที่มปี ระสบการณการทํางานดานพหุภาคีปฏิบัตงิ านอยูใน
16
11
9
หนวยงานเพื่อกําหนดแนวทาง ใหคําปรึกษา
การสรางระบบ coaching โดยผูบ ังคับบัญชาระดับสูงกวาทีม่ ี
16
10
6
ประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ groom ขาราชการ และแนะนําวิธีการ
ทํางาน
การเพิ่มพูนความรูและทักษะของขาราชการในการเขารับการฝกอบรม/ 14
19
3
สัมมนาดานพหุภาคีและประเด็นตางๆ
การมอบหมายใหผูกลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติ 13
11
1
หนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศ
การ put the right individual on the right job
11
9
3
การสราง Institutional memory
9
8
3
หลักเกณฑในการพิจารณาขาราชการไปประจําการใน post พหุภาคี
7
6
7
ควรมีความยืดหยุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนในการทํางาน อาทิ การ
ประจําการซ้ําโซน หรือผูมที ักษะภาษาพิเศษ หรือมีความเชีย่ วชาญใน
ประเด็นที่เกี่ยวของที่ไทยมีผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ
การขอยืมตัวหรือการมอบหมายใหขาราชการที่มปี ระสบการณให
3
13
5

30
แนวทาง
ปฏิบัติงานในลักษณะเฉพาะกิจ
การกําหนดแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ
(Succession Plan)
การปรับจํานวนบุคลากรของกรมองคการฯ ใหสอดคลองกับภารกิจ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับรองรับการพัฒนาบุคลากรดานการทูต
พหุภาคีอยางเพียงพอ

ระดับความสําคัญ
มาก ปานกลาง นอย
3

10

7

1
1

9
1

10
3

3.3.3 จากตารางที่ 3 จะเห็นวา แนวทางการดําเนินการเพื่อเพิ่ มประสิท ธิภาพในการ
ทํางานดานพหุภาคีที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ไดแก
3.3.3.1 การเพิ่ม พูน ประสบการณข องขา ราชการในการเขา รว มการประชุ ม
ระหวางประเทศในกรอบสหประชาชาติ ที่ผานมา กระทรวงฯ ใหโอกาสนักการทูตในการเขารวมการ
ประชุมระหวางประเทศอยูแลว โดยคํานึงถึงจํานวนขาราชการที่มี ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรและตามลําดับความสําคัญของประเด็นในการประชุม
3.3.3.2 การมี ผู ที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานด า นพหุ ภ าคี ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ น
หนวยงาน และการสรางระบบ coaching โดยผูบังคับบัญ ชาระดับสูงกวาที่มีป ระสบการณดาน
พหุภาคีจะชวย “groom” ขาราชการและแนะนําวิธีการทํางาน เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําเทคนิค
แนวทางในการปฏิ บัติ ง าน ผูที่ ยัง ไม มีป ระสบการณ ดา นพหุภ าคี มัก จะไม เ ห็ นภาพรวมของการ
ดําเนินการวามีความซับซอน ละเอียดออน หรือมีแนวทางปฏิบัติเชนใด การไดรับคําแนะนําจากผูที่มี
ประสบการณจึงมีความสําคัญ เปนเสมือนการปูพื้นฐานที่จําเปนเบื้องตน เพื่อรองรับการเรียนรูและ
สั่งสมประสบการณดวยตนเองตอไป
3.3.3.3 การเพิ่มพูนความรูและทักษะของขาราชการในการเขารับการฝกอบรม/
สัมมนาดานพหุภาคี เปนแนวทางสําหรับ การเตรียมความพรอม เสริมสรางและพัฒ นาทัก ษะของ
นักการทูตสายพหุภาคีตามระดับของการปฏิบัติงานและในประเด็นเฉพาะ ปจจุบันสหประชาชาติมี
หนวยงาน United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ที่จัดการอบรม
สําหรับนักการทูตที่จะตองไปปฏิบัติหนาที่ในสหประชาชาติหลายระดับ และในประเด็นเฉพาะหลาย
หลั ก สู ต ร อาทิ หลั ก สู ตรเตรี ย มความพร อมสํ าหรั บ ผู แทนที่จ ะตอ งเข าร วมการประชุม สมัช ชา
สหประชาชาติ (UNGA) หลักสูตรดานการลดอาวุธ หลักสูตรดานการแกไขปญหาความขัดแยง เปนตน
ซึ่งที่ผานมา จะพบวา ผูแทนของไทยที่จะตองเขารวมการประชุม UNGA มักจะไมมีโอกาสไดเขารวม
ในหลักสูตรเตรียมความพรอมของ UNITAR กอนการประชุม UNGA เนื่องจากจะตองเดินทางไป
ลวงหนากอนการประชุมประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งสงผลตอการพิจารณางบประมาณของกระทรวงฯ ใน
เรื่องนี้
สําหรับหลักสูตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทูตพหุภาคีในปจจุบันที่จัดโดย
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการในชั้นนี้ คือ หลักสูตรการเจรจาตอรอง (negotiation
skills) แตก็ยังจํากัดจํานวนผูเขารวม และเปดสําหรับนักการทูตชํานาญการพิเศษหรือระดับที่ปรึกษา

31
หากกระทรวงฯ จะจัดใหมีหลักสูตรนี้ซึ่งปรับใหเหมาะสมสําหรับนักการทูตในแตละระดับ ก็จะชวยใน
การเตรียมความพรอมและการเพิ่มพูนทักษะดานการเจรจาตอรองของนักการทูตไดตอไป
3.3.3.4 การมอบหมายใหผูที่กลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติ
หนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศ มีความสําคัญในแงของความตอเนื่อง ตองยอมรับวาปญหาของ
กระทรวงการตางประเทศในทุกยุคทุกสมัย คือการขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการทั้งดานทวิ
ภาคีและพหุภาคี ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกระทรวง ดังนั้น การมอบหมายใหผู
ที่กลับจากประจําการดานพหุภาคีไปปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการระหวางประเทศจึงเปนแนวทางการ
แกไขปญหาความตอเนื่องและเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีความเชื่อมโยง
กับขอ 2) คือสามารถใหคําแนะนําแกขาราชการที่ยังขาดความรูและประสบการณ และเปนสวนสําคัญ
ของการสรางระบบ coaching ที่เขมแข็งตอไปอีกดวย
3.4 ความจําเปนที่กระทรวงฯ จะตองพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี และปจจัย
ที่จะตองพิจารณาประกอบ
3.4.1 ความจําเปนที่กระทรวงฯ จะตองพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี
จากการศึก ษาในหัวขอที่ผานมา อาจสรุปไดวาการทูตสายพหุภาคีจําเปนตองมี
นักการทูตที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรู ประสบการณและทักษะเฉพาะตัว นอกจากนี้ เห็นไดจาก
ประเทศที่มีงานดานพหุภาคีโดดเดนในเวทีระหวางประเทศในประเด็นตางๆ อาทิ คิวบา โมร็อกโก
เนื่องจากมีการสรางองคความรูและความทรงจําในเชิงสถาบัน (institutional memory) ที่เปนระบบ
และเขมแข็ง มีระบบที่สงเสริมความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
3.4.1.1 จากการสัม ภาษณผูบ ริห ารและอดีตผูบ ริ ห ารกระทรวงฯ สวนใหญ มี
ความเห็นดังนี้
1) กระทรวงฯ ควรจะพิจ ารณาเรื่อ งการพั ฒ นาเส นทางอาชี พของ
นักการทูตสายพหุภาคี อยางจริงจัง ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับ
การทูตพหุภาคีของไทย
2) เพื่อดําเนินการตามแนวทางในขอ ก. ในลําดับแรกตองมีความชัดเจน
เกี่ยวกับ เปาหมายและผลประโยชนที่จ ะไดรับ จากการพัฒ นาเสนทางอาชีพ หากกระทรวงฯ มี
เปาหมายสําคัญ คือ การสง เสริม ใหป ระเทศไทยมีบ ทบาทที่โ ดดเดน สามารถยืนในเวทีร ะหวาง
ประเทศไดอยางสงางาม ไดรับการยอมรับนับ ถือ ความเคารพ ความไววางใจ เมื่อแสดงทาทีแลว
ประเทศอื่นรับฟงและใหความสนใจ ทั้งนี้ไมจําเปนที่ประเทศอื่นจะตองมีทาทีเชนเดียวกับไทย แตมี
ทาทีรวมในระดับที่ทุกฝายสะดวกใจ ยอมรับได นอกจากนี้ โดยที่ปจจุบัน กระทรวงฯ ยังขาดความ
ลึกซึ้ง ในหลายประเด็น ไมมีความเปนเจาของ (ownership) ประเด็นหนึ่งๆ อยางแทจ ริง จึงตอง
เสริมสรางความรู กําหนดทิศทางและเปาหมายใหชัดเจน หากไทยมีเปาหมายที่ชัดเจนดังนี้แลว ก็
จําเปนที่จ ะตองพัฒ นาเสนทางอาชีพของนัก การทูตสายพหุภาคี เพื่อสรางนัก การทูตสายพหุภาคี
เพื่อใหมีความรู ประสบการณและทักษะที่เหมาะสม นอกจากนี้ โดยที่ประเทศตางๆ และผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ มัก จะสง ขาราชการและเจาหนาที่ที่รัฐบาลประเทศนั้นพิจ ารณาแลวเห็นวาเปนผูมี

32
ความสามารถในระดับที่แขงขันกับประเทศอื่นได ดังนั้น ไทยก็จําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรที่สามารถ
“ตอกรและทัน” ประเทศอื่นดวย
3) ดัง นั้น ในหลั ก การจึง ควรจะมีก ารพัฒ นาเสน ทางอาชีพหรือการ
วางแผนอาชีพ (career planning) ซึ่งควรเปนการดําเนินการของสํานักบริหารบุคคล โดยการพูดคุย
กับขาราชการตั้งแตเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผูอํานวยการกองวามีความสนใจงานการทูต
พหุภาคีหรือไม สนใจประเด็นใด รวมทั้งมีเ ปาหมายอยางไร ไมควรใหผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนด
ขาราชการควรผูกําหนดเองโดยไดรับคําแนะนํา และตองคํานึงถึงศักยภาพของตนเองดวย การพัฒนา
เสนทางอาชีพ หากเปนไปไดควรจะตองมีส ายอาชีพที่ชัดเจน อยางไรก็ดี นัก การทูตไมอาจเลื อก
เสนทางอาชีพตั้งแตแรกเขากระทรวง ควรจะปฏิบัติหนาที่ไปซักระยะหนึ่งประมาณ 3–4 ป เพื่อจะได
เห็นภาพของภารกิจหลายดานเพียงพอที่จะสามารถตอบตัวเองไดวา ชอบและถนัดงานดานใด รวมทั้ง
เปนโอกาสใหพิสูจนศักยภาพทางการทูตพหุภาคีใหเปนที่ประจักษทางผลงานกอนดวย
4) สิ่งที่กระทรวงฯ ตองดําเนินการไมใชเพียงแคพัฒ นาเสนทางอาชีพ
เทานั้น สิ่งสําคัญอีกประการคือแนวทางการดําเนินการ โดยจะตองเริ่มตนจากการที่ขาราชการมีความ
ตั้งใจ ความเต็มใจ (willingness) การแบงปนประสบการณตองสรางระบบที่เอื้อตอการนําขาราชการ
เหลานี้มาปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกงานของกระทรวงฯ
5) การพัฒนาเสนทางอาชีพ ตองมีระบบการติดตามและประเมินผล
(Monitor & Evaluation) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตองติดตามพฤติกรรมและ
ผลงานวามีทักษะในดานนี้จริงหรือไม 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
เลือกเสนทางอาชี พพหุภาคีส ามารถย ายไปปฏิบัติห นาที่ใ นกรมอื่น อาทิ กรมอาเซียนหรือกรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศได เนื่องจากลักษณะงานมีประเด็นรวมหรือเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะในการ
เจรจาเอกสารผลลัพธการประชุมจะอางอิงถึงภาษาที่ตกลงกันไวแลว (agreed language) ซึ่งในหลาย
โอกาสก็จะอางอิงภาษาในกรอบสหประชาชาติ จึงสามารถสนับสนุนเกื้อกูลการทํางานในกลุมเดียวกันได
8) ตองสรา งหลัก การที่โ ปรง ใส ขาราชการมีความเขาใจตรงกันและ
ยอมรับไดวาจะมีเสนทางอาชีพอยางไร และหากกระทรวงฯ จะมุงดําเนินการในแนวทางนี้ จะตอง
ชี้แจงใหขาราชการอื่นตระหนักและเขาใจวา กระทรวงฯ กําลังพัฒนากลุมบุคลากรเพื่อวัตถุประสงคใด
อธิบายชี้แจงลักษณะพิเศษ สิทธิพิเศษ (หากมี) ของเสนทางอาชีพ ซึ่งขณะนี้ก็มีความชัดเจนวา เมือง/
ประเทศที่มีภารกิจดานพหุภาคี ไมไดจํากัดเฉพาะนครนิวยอรก และนครเจนีวา แตยังมีทบวงการ
ชํานัญพิเศษหรือองคกรระดับภูมิภาคดวย อาทิ กรุงจาการตา (ASEAN) สิงคโปร (APEC) กรุงไนโรบี
กรุงเวียนนา ซึ่งปจ จุบันกระทรวงฯ ก็ไดเริ่ม ดําเนินการตามแนวทางนี้โดยพัฒ นาจากหลักการที่วา
กระทรวงฯ ตองการขาราชการกลุมพิเศษ จึงไดมีการเปดรับสมัครเพื่อออกประจําการในเมืองพหุภาคี

33
หรืออยางนอยกระทรวงฯ ก็ควรจะสรางเสนทางอาชีพในกลุม ภารกิจ พหุภาคี กําหนดนโยบาย
โดยเมื่อกลับจากประจําการดานพหุภาคี ถาเปนไปไดควรจะมอบหมายใหก ลับ มาปฏิบัติห นาที่ที่
กรมองคการระหวางประเทศ เนื่องจากจะไดประโยชน 2 ทาง คือ (1) เปนประโยชนกับกระทรวงฯ
เพราะขาราชการมีประสบการณ มีความเขาใจ เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นและการทํางานในสหประชาชาติที่
นครนิวยอรก นครเจนีวา และกรุง เวียนนา สามารถคาดการณสิ่งที่จ ะเกิดขึ้น ใหคําแนะนํา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแกกระทรวงฯ ได (2) เปนประโยชนกับขาราชการ หากนําประสบการณที่ได
จากการประจําการมาใช จะมีความเขาใจบริบ ท/บทบาทของกระทรวงฯ ในฐานะเปนสวนหลัง
(backstop) ที่ต อบสนองและให ขอแนะนํา วา มีข อจํ ากัด อย างไร โดยเฉพาะหลายประเด็น ที่
กระทรวงฯ ไมสามารถตอบสนองเองได ตองสอบถามและขอความเห็นจากหนวยงานอื่น ซึ่งจะชวย
หลอหลอมใหขาราชการเห็นทั้งสองดานของเหรียญ
3.4.1.2 นอกจากผลการสัมภาษณผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ ตามขอ
(1) ถึง (7) แลว การศึกษาครั้งนี้ ยังไดสอบถามความเห็นของขาราชการและนักวิชาการรัฐศาสตรตอ
ประเด็นนี้ดวย โดยผูตอบแบบสอบถามรอยละ 96.15 เห็นวาจําเปนที่จะตองกําหนดเสนทางอาชีพ
ของนักการทูตสายพหุภาคี ดวยเหตุผลดังนี้
1) บุคลากรสายพหุภาคีจําเปนตองไดรับ การพัฒ นาทัก ษะและสั่งสม
ประสบการณที่จําเปนอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถอยูในระดับที่สามารถขับเคลื่อนการทูตพหุภาคีได
ซึ่งทักษะ ความรูและประสบการณเหลานั้นไมสามารถเรียนรูในเวลาอันสั้นหรือศึกษาจากเอกสารและ
ตํารา
2) ทักษะดานพหุภาคีตองอาศัยความรูเชิงลึก ทักษะในการเจรจา ตอง
สรางเครือขายและความคุนเคยกับระบบองคการระหวางประเทศซึ่งมีความซับซอนและหลากหลาย
การพัฒนานักการทูตสายพหุภาคีและการมี institutional memory และความตอเนื่องในประเด็นที่
ไทยใหความสนใจและมีผลประโยชน จะชวยใหไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันในเวทีระหวางประเทศ และสามารถเจรจาในกรอบพหุภาคีเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ
สําเร็จลุลวง
3) เห็นไดชัดวา ประเทศที่ระบบการกําหนดเสนทางอาชีพสายพหุภาคี
จะมีบุคลากรดานนี้ที่มีคุณภาพมาก และสามารถมีบทบาทที่โดดเดน แข็งขันได
4) เพื่ อ เป น การยกระดั บ การทู ต ไทยในทุ ก ระดั บ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ภาพพจน ความนาเชื่อถือ อันจะนํามาซึ่งศักดิ์ศรีและฐานะของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ
สว นผู ตอบแบบสอบถามร อยละ 3.85 เห็ นว ากระทรวงฯ ไมจํ าเป น
จะต องกําหนดเสน ทางอาชีพ ของนัก การทูต สายพหุภาคี เนื่อ งจากนั ก การทูตควรมีทัก ษะและ
ประสบการณที่หลากหลาย
3.4.2 ปจจัย ที่จํา เปนจะตองนํา มาพิจารณาประกอบการกํา หนดเสนทางอาชีพของ
นักการทูตสายพหุภาคี
3.4.2.1 ผูบริหารและอดีตผูบริหารกระทรวงฯ เห็นวาการพัฒนาเสนทางอาชีพ
มีปจจัยหลายประการที่ตองพิจารณา อาทิ เปาหมายและยุทธศาสตรของกระทรวง ทรัพยากรและ
จํานวนบุคลากร ความประสงคและความเต็มใจของขาราชการ และคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต
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โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาความจําเปนและขอจํากัดเชิงบริหารของกระทรวงฯ และความเต็มใจ
ของขาราชการประกอบกัน หากมีบุคลากรเพียงพอ สามารถแบงสายไดชัดเจน ก็ควรดําเนินการตาม
แนวทางนี้ แตในบริบทของกระทรวงฯ ในปจจุบัน มีขอจํากัดทั้งในเชิงจํานวนบุคลากรและตําแหนง
การแบงในลักษณะดังกลาวจะสงผลใหโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนงของนักการทูตในสายเฉพาะ
มีจํากัด เมื่อพิจารณาจากสภาพความเปนจริง จะไมสามารถแบงสายไดชัดเจน ดังนั้น กระทรวงฯ จึง
ตองปรับแผนบริหารบุคลากรใหเขากับความเปนจริง โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม และมี
จํานวนมากพอ และมอบหมายใหปฏิบัติงานในภารกิจที่ตองมีการทักษะพิเศษ แตคงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่เพื่อการนี้โดยเฉพาะไดตลอด ถาจังหวะเวลาและโอกาสของขาราชการมาถึง ก็ไมควรจะจํากัด
ตองมีโ อกาสที่เ ทาเทียมใหขาราชการสายพหุภาคีส ามารถกลับ ไปปฏิบัติงานดานทวิภาคีและเปน
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
มีผูตอบแบบสอบถามเพียงรายเดียวที่เห็นวาควรจะนํามาเปนปจ จัยประกอบในการพิจ ารณา ดัง
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4
3.4.2.3 ปจจัยดานคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูตซึ่งประกอบดวยลัก ษณะ
นิสัย ความรู ประสบการณและทักษะตางๆ มีความสําคัญมากในการพิจารณาดานการพัฒนาเสนทาง
อาชีพ เพราะเปนพื้นฐานของความสําเร็จ การกําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรหรือจัดการอบรมตางๆ
เปนเพียงการสรางพื้นฐาน การ “groom” ชวยปรับหรือเสริมคุณสมบัติ/ทักษะใหดียิ่งขึ้น คุณสมบัติ
บางประการตองพัฒนาจากตัวบุคคลของนักการทูตเอง นอกจากนี้ ความประสงคของนักการทูตเปน
สิ่งสําคัญ โดยคํานึงวาเมื่อมีการพัฒนาเสนทางอาชีพการทูตพหุภาคี นักการทูตสายพหุภาคีจะตองใช
เวลาสวนใหญของการรับราชการในการปฏิบัติหนาที่ในสายนี้ หากไมมีความประสงค ไมมีความชอบ
แมจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหมาะสม ก็อาจจะกลายเปนปจจัยทางลบตอความสําเร็จมากกวาเปน
ปจจัยทางบวก
3.4.2.4 การกําหนดคุณสมบัติและทักษะที่จําเปน เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ในทัศนะของผูตอบแบบสอบถามที่ตองพิจารณาประกอบในการพัฒนาเสนทางอาชีพ ทั้งนี้ จากขอ
3.3.2 ซึ่งไดวิเ คราะหเ กี่ยวกับความรูและทัก ษะที่จํา เปนสําหรับการปฏิบัติงานดานพหุภาคีไว จึง
สามารถนํามาใชเปนขอกําหนดประการหนึ่งสําหรับการพิจารณาวาบุคคลใดมีความเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพัฒนาเสนทางอาชีพสายพหุภาคี
3.4.2.5 การวางแผนอัตรากําลังคน เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งและมักจะ
เป นประเด็ นถกเถี ย งภายในกระทรวงฯ ด ว ยข อจํ า กัด ของจํ านวนบุ ค ลากรและโครงสร า งของ
กระทรวงฯ จึงสงผลใหการพัฒนาเสนทางอาชีพ การใชประโยชนจากประสบการณของนักการทูตและ
การสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการไมสามารถดําเนินการไดตามที่ควรจะเปน หลายครั้งที่
นักการทูตที่มีประสบการณดานพหุภาคีหรือทวิภาคีไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ในสาขาหรือ
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กรมกองที่ไมไดใชทักษะและประสบการณที่มีอยู จึงขาดความตอเนื่องและสงผลกระทบตอการสราง
ระบบ coaching และความทรงจําเชิงสถาบัน
3.4.2.6 ประเด็นที่นาสนใจคือ มีผูตอบแบบสอบถามเพียง 1 รายที่เห็นวาตองนํา
แนวนโยบายของผูบริหารระดับสูงมาประกอบการพิจารณา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการกําหนดและการ
พัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตควรมีความชัดเจน อยูบนพื้นฐานของหลักการ ไมควรเปลี่ยนแปลง
ไปมาเมื่อ เปลี่ ยนผู บ ริห ารของกระทรวงฯ การเปลี่ ยนแปลงควรจะต องขึ้น อยูกั บ สถานการณ ที่
เปลี่ยนไป ซึ่งประเมินแลววาจําเปนตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ตารางที่ 4 ปจจัยที่ตองนํามาพิจารณาประกอบในการกําหนดเสนทางอาชีพ
ปจจัยที่ตองนํามาพิจารณาประกอบ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต
การสัง่ สมประสบการณ/ผลงาน
ความประสงคของนักการทูต
การกําหนดคุณสมบัต/ิ ทักษะที่จาํ เปน
การวางแผนอัตรากําลังคน
การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ
การเปดโอกาสที่จะไดเรียนรูง าน/เพิม่ พูนประสบการณในดานอื่นๆ
การที่นักการทูตอื่นจะไดรับโอกาสทีเ่ ทาเทียมกันในการคัดเลือกใหปฏิบัตงิ านใน
หนวยงาน/ออกประจําการ
การประเมินผลการทํางานอยางยุติธรรม
ลักษณะโครงสรางของกระทรวงฯ
การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน/การดํารงตําแหนง
จํานวนขาราชการในกระทรวงฯ
ชวงเวลาในการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการ
แนวนโยบายของผูบ ริหารระดับสูง

จํานวนผูตอบ
(คน)
26
22
21
15
15
14
13
11
10
10
5
4
4
1

3.4.3 ความพรอมที่จะมีเสนทางอาชีพดานการทูตพหุภาคี
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 86.96 ระบุวามีความพรอมเนื่องจาก (1) มีความสนใจ
ตองานพหุภาคี (2) มีความคุนเคย และมีประสบการณพอสมควร จึงเชื่อวาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ให
เกิดประโยชนแกกระทรวงฯ และประเทศชาติได (3) งานพหุภาคีมีความเชื่อมโยงกับงานหลายมิติ
รวมทั้งตองมีทักษะหลายดาน จึงเปนพื้นฐานที่ดีและนาจะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ในอนาคต
ผูต อบแบบสอบถามรอ ยละ 13.04 ระบุ วา ไมพ รอ มที่จ ะมี เ สน ทางอาชี พด า น
พหุภาคี เนื่องจาก (1) ประสงคจะมีประสบการณที่หลากหลายในการทํางาน (2) ขาดประสบการณใน
การทํางาน (3) บุคลิกและคุณสมบัติสวนตัวไมเหมาะสม
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3.5 ผลการศึกษาที่สําคัญ
เมื่อนําผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารกระทรวงฯ การศึกษาเชิงปริมาณ และ
การอภิป รายตามขอ 3.1–3.4 โดยพิจ ารณาตามแผนภาพที่ 1 ซึ่ง กําหนดแนวทางการศึ ก ษาและ
วิเคราะหไวสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
3.5.1 โดยรวม พบวามีความจําเปนที่นักการทูตสายพหุภาคีจะตองมีคุณสมบัติที่แตกตาง
จากนักการทูตทั่วไป เนื่องจากลักษณะงานที่แตกตางตามที่ไดอภิปรายไวในขอ 3.1 ทั้งนี้ คุณสมบัติที่
แตกตางมิไดหมายความวา นักการทูตสายพหุภาคีจะตองเกงหรือมีคุณสมบัติที่เหนือกวานักการทูต
สายอื่น และไมไดหมายความวานักการทูตทั่วไปไมมีทักษะเหลานี้ แตหมายถึงความจําเปนที่นักการ
ทูตสายพหุภาคีจะตองมีความรู ทักษะและคุณสมบัติเฉพาะบางประการเหลานี้ ที่เหมาะสมสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หากขาดทักษะเหลานี้ก็ไมสามารถเปนนักการทูตสายพหุภาคี
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
โดยความรู แ ละทั ก ษะทั้ง 6 ประการขา งตน ถือ เปน คุ ณสมบัติ สํ าคั ญ พื้น ฐาน
(threshold) สําหรับผูที่จะพัฒนาและกาวเขาสูการเปนนักการทูตสายพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ
3.5.3 อยางไรก็ตาม การศึก ษาบง ชี้วานักการทูตสายพหุภาคียัง มีความรูและทัก ษะที่
จําเปนตามขอ 3.5.2 คอนขางนอยถึงปานกลาง รวมทั้งยังไมสอดคลองกับทักษะและความรูที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก จึงมีความจําเปนที่กระทรวงฯ จะตองพิจารณา
กําหนดแนวทางเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะที่จําเปนแกนักการทูตสายพหุภาคีผานแนวทางตางๆ
อาทิ การสนั บ สนุ น ให ข า ราชการมี โ อกาสได เ พิ่ ม พู น และสั่ ง สมประสบการณ ใ นการทํ า งาน
การเสริมสรางระบบ coaching ที่เขมแข็ง การกําหนดใหมีผูที่มีประสบการณดานพหุภาคีปฏิบัติงาน
อยูในหนวยงานเพื่อแนะนําขาราชการที่ยังขาดความรูและประสบการณ รวมทั้งการจัดการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของ เปนตน ตามที่ไดอภิปรายไวในขอ 3.5.3
3.5.4 การศึกษาพบวา ผูบ ริห ารกระทรวงฯ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ห็นวา
กระทรวงฯ จําเปนจะตองพิจารณาเรื่องการพัฒ นาเสนทางอาชีพของนัก การทูตสายพหุภาคีอยาง
จริงจัง เพื่อใหสามารถพัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถอยูในระดับที่
สามารถขับเคลื่อนการทูตพหุภาคีได รวมทั้งเพื่อใหเกิด institutional memory ในประเด็นที่ไทยให
ความสนใจและมีผ ลประโยชน จะชวยใหไทยมีบุคลากรที่มีศัก ยภาพและมีขีดความสามารถเพียง

37
พอที่จะรักษาผลประโยชนของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการยกระดับการทูตไทยใน
ทุกระดับ เพื่อเสริมสรางภาพพจน ความนาเชื่อถือ อันจะนํามาซึ่งศักดิ์ศรีและฐานะของประเทศไทยใน
เวทีระหวางประเทศ
3.5.5 จากการศึก ษา พบวา ในการพัฒ นาเสนทางอาชี พของนัก การทูตสายพหุภาคี
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 เนื่องจากมี
ความสนใจตอ งานดานนี้ รวมทั้ง เห็น วานา จะสามารถนํ าประสบการณ และความรูม าใชใ หเ กิ ด
ประโยชนตอกระทรวงฯ ได

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้มิไดมุงเปรียบเทียบคุณภาพของนักการทูตที่
ปฏิบัติงานในสายพหุภาคีกับนักการทูตที่ปฏิบัติงานดานทวิภาคีหรือดานอื่น และผลการศึกษาก็ไมได
บงชี้ถึงระดับ คุณภาพเชิงเปรียบเทียบ แตรายงานมุงศึกษาคุณสมบัติที่จําเป นตองแตกตางกัน อัน
เนื่องมาจากลักษณะงานที่แตกตาง และทักษะจําเปนที่นักการทูตสายพหุภาคีตองมี เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงฯ และจากการศึกษาเชิง
ปริม าณ แสดงใหเ ห็นวานักการทูตควรมีคุณสมบัติพื้ นฐานและมีความรูทั่วไปเหมือนกัน แตโ ดยที่
การทูตพหุภาคีมีลัก ษณะเฉพาะและแตกตางจากงานการทูตทวิภาคี โดยเฉพาะในยุคปจ จุบันที่
สถานการณในโลกและประเด็นระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป มีความซับซอนมากขึ้น นักการทูตสาย
พหุภาคีจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ความรู ประสบการณและทักษะที่แตกตางจากนักการทูต
ทั่วไป คือ ตองมีลักษณะเปน part–specialist หรือเปน generalist ที่เปน specialist ในบางเรื่องใน
ระดับที่มากกวานักการทูตทั่วไป ไมสามารถเปนเพียง generalist ไดอีกตอไป
4.1.2 การศึก ษาในครั้ง นี้พบวา ความรู ประสบการณ และทัก ษะที่มีความจําเปนมาก
สําหรับการปฏิบัติงานสายพหุภาคี ไดแก
1) การวิเคราะหและตีความเอกสารการประชุมระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว
ครอบคลุม เขาใจที่มาของเอกสาร ซึ่งสะทอนทาทีของประเทศตางๆ จํานวนมาก ตระหนักถึงความ
ละเอียดออนของเนื้อหา และคาดการณไดถึงทาทีของประเทศตางๆ ตอเอกสาร
2) การสรางพันธมิตรในการเจรจาตอรอง ซึ่งตองอาศัยการมีเ ครือขายที่ดีและ
กวางขวาง มีป ระสบการณในการเจรจาใหเ ปนที่ยอมรับ สามารถใชป ระโยชนจ ากทาทีรวมและ
ประสานทาทีที่แตกตางภายในกลุมได
3) ที่มา เหตุผลและความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตองเจรจาตอรองหรือติดตาม
ความละเอียดออนของถอยคําซึ่งมีนัยของทาทีของประเทศตางๆ ที่เขารวมการเจรจา
4) การเขารวมประชุมระหวางประเทศ ที่มีความหมายมากกวาเพียงการนั่งฟง
หรือจดบันทึกเพื่อสรุปทํารายงาน แตเพื่อการแสดงทาทีที่ชัดเจนของไทย เพื่อศึกษาทาทีของประเทศ
ตางๆ เพื่อการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักการทูต และเพื่อโอกาสในการเรียนรูทักษะและ
เทคนิคการเจรจาของประเทศตางๆ
5) การจัดเตรีย มทา ทีไ ทย ซึ่ง ต องผ านการประสานงานระหวา งหน วยงานที่
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
ทักษะพิเศษเพิ่ม เติม (add–on) ที่นักการทูตสายพหุภาคีจําเปนตองมี หากไมมีก็จะสง ผลตอการ
ปฏิบัติหนาที่อยางมีนัยสําคัญ
4.1.3 อยางไรก็ตาม จากการประเมินระดับ ความรูและทัก ษะของขาราชการที่กําลัง
ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานดานการทูตพหุภาคี พบวายังอยูในระดับนอยถึงปานกลาง รวมทั้งยังไม
สอดคล องกับ ทั ก ษะและความรูที่ จํา เปน สํา หรับ การปฏิ บัติ ง าน อย างไรก็ ดี ในสภาวะป จ จุ บั น
กระทรวงฯ ก็สามารถปฏิบัติงานดานพหุภาคีไดในระดับหนึ่ง แตหากกระทรวงฯ มีเปาหมายที่ชัดเจนวา
ประสงค จ ะเพิ่ม บทบาทในเวที พหุ ภ าคี ใ นอนาคต ดั ง เช น ที่ร ะบุไ ว ในแผนยุ ท ธศาสตร 4 ป ข อง
กระทรวงฯ หรือเพื่อเตรียมการไวในกรณีฉุกเฉิน ดังเชนสถานการณในอดีตกรณีความขัดแยงระหวาง
ไทยกับกัมพูชา หรือเพื่อการดํารงตําแหนงสําคัญในองคกรพหุภาคี เชน การเปนสมาชิก ECOSOC
การดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการของสมัชชาสหประชาชาติ หรือการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อ
ดํารงตําแหนงสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่ง นักการทูตสาย
พหุภาคีของกระทรวงฯ ยัง มีทัก ษะที่จําเปนเหลานั้นไมเ พียงพอ ดัง นั้น กระทรวงฯ ก็จําเปนตอง
เตรียมการและพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคีไวแตเนิ่น
4.1.4 การพัฒนาเสนทางอาชีพเปนแนวทางหนึ่งที่กระทรวงฯ อาจจะพิจารณา เพื่อให
นักการทูตสายพหุภาคีสามารถพัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณไดอยางตอเนื่อง สามารถอยูใน
ระดับที่สามารถขับเคลื่อนและมีบทบาทดานการทูตพหุภาคีไดอยางมีนัยสําคัญ การพัฒนาเสนทาง
อาชีพสายพหุภาคีเ ปนแนวทางการสรางและสนับสนุนนัก การทูตพหุภาคีใหมีความรู ทัก ษะและ
ประสบการณที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนแนวทางที่ชวยใหเกิด
การสรางความทรงจําเชิงสถาบัน ในประเด็นที่ไทยใหความสนใจและมีผลประโยชน รวมทั้งเปน
ประโยชนตอการสรางระบบ coaching ที่เขมแข็ง เพื่อชวยใหไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีขีด
ความสามารถเพียงพอที่จะรักษาผลประโยชนของชาติในเวทีพหุภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เปนการยกระดับการทูตไทยในทุกระดับ เสริมสรางภาพพจน ความนาเชื่อถือ อันจะนํามาซึ่งศักดิ์ศรี
และฐานะของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้บงชี้วา กระทรวงฯ นา
จะตองพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพอยางจริงจัง
4.1.4 การพัฒนาเสนทางอาชีพของนัก การทูตสายพหุภาคี จําเปนตองพิจารณาปจจัย
ตางๆ อยางรอบดาน เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาเสนทางอาชีพไดอยางเหมาะสม
การศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ไดแก คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต
การสั่ง สมประสบการณและผลงาน ความประสงคของนัก การทูต การกําหนดคุณสมบัติที่จําเปน
การวางแผนอัตรากําลังคน การเปดโอกาสใหนักการทูตไดเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณในดานอื่น
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การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ และการที่นักการทูตในสายทวิภาคี
หรือบริหาร จะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานหรือประจําการ
รายงานฉบับนี้ เพียงแตศึกษาปจจัยที่ตองพิจารณาหากกระทรวงฯ มีนโยบายที่จะพัฒนา
เสนทางอาชีพของนักการทูตสายพหุภาคี แตการนําปจจัยขางตนและปจจัยอื่นๆ มาพิจารณาประกอบกัน
ผลจะเปนอยางไรยังไมอาจทราบแนชัดได โดยอาจจะสงผลตอความเปนไปไดของการพัฒนาเสนทาง
อาชีพหรือสามารถดําเนินการไดอยางจํากัด อาทิเชน อัตรากําลังของกระทรวงฯ เปนปจจัยที่อาจจะ
สงผลใหการพัฒนาเสนทางอาชีพเปนไปไดยาก
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เห็นควรเสนอใหกระทรวงฯ พิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูต
สายพหุภาคีอยางจริงจัง
การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงขอเสนอใหกระทรวงฯ “เริ่มตนพิจารณา” ในเรื่องนี้
เพื่อ “พัฒ นา” เสน ทางอาชี พของนัก การทูต สายพหุภ าคี แต ยัง มิ ไดเ สนอให ก ระทรวงฯ ตอ ง
“กําหนด” เสนทางอาชีพแตอยางใด นอกจากนี้ หากกระทรวงฯ จะเริ่มพิจารณาก็ควรตองพิจารณา
ในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเสนทางอาชีพของนักการทูตสายทวิภาคีและสายอื่นๆ เชน
สายบริหาร ดวย แตดวยขอจํากัดดานเวลา การศึกษาในครั้งนี้จึงไมสามารถครอบคลุมนักการทูตทุกสาย
ไดทั้งหมด
2) แตในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดพิจารณาเรื่องการพัฒนาเสนทางอาชีพของ
นักการทูตสายพหุภาคี เห็นควรเสนอใหกระทรวงฯ พิจารณาสรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมี
ทักษะและประสบการณที่จําเปนเพิ่มขึ้น โดยสอดคลองกับลักษณะของงาน รวมทั้งสงเสริมใหนกั การทูตที่
มีป ระสบการณดานการทูตพหุภาคีป ฏิบัติง านเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกร าชการไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ในชั้นตน กระทรวงฯ จําเปนตองกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินการ
ดานพหุภาคีใหชัดเจน วาไทยมีผลประโยชนในประเด็นใดอยางมีนัยสําคัญ สามารถใชประโยชนจาก
เวทีพหุภาคีเพื่อสงเสริมและรักษาผลประโยชนไดอยางไร และประสงคจะมีบทบาทในเวทีดานพหุภาคี
มากนอยเพียงใด เพื่อกําหนดความจําเปนวาจะตองพัฒนาเสนทางอาชีพหรือไม
2) ในระหว า งที่ ก ระทรวงฯ ยั ง มิ ไ ด พิ จ ารณาเรื่ อ งการพั ฒ นาเส น ทางอาชี พ
กระทรวงฯ ควรพิจารณาดําเนินการเพื่อสรางระบบที่สงเสริมใหนักการทูตมีทักษะและประสบการณที่
จําเปนเพิ่มขึ้น โดย มุงเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปนตามขอ 3.2.2 และ 4.1.2 ดังนี้
ก. กรมองคการระหวางประเทศควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานที่มีความละเอียด
ครอบคลุม ซึ่งในการจัดทําควรจะตองผานเวทีก ารระดมสมองและหารือเพิ่มเติมเปนระยะๆ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาคูมือดังกลาวใหมีความสมบูรณ ซึ่งนอกจากจะประกอบดวยแนวทางปฏิบัติทั่วไป
และแนวทางปฏิบัติในกรณีเฉพาะแลว ยังควรจะตองมีตัวอยางของปญหา แนวทางการแกไขปญหาใน
การดําเนินงาน เพื่อใหเ กิดความเขาใจยิ่งขึ้น ญี่ปุนเคยจัดทําคูมือสําหรับนักการทูตสายพหุภาคีที่
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รับผิดชอบงานในกรอบคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ซึ่งชวยใหเห็นภาพที่ชัดเจน มีความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบของคณะมนตรีฯ และเปนคูมือสําคัญของนักการทูตหลายประเทศ
ข. สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการควรตองหารือกับกรมองคการ
ระหวางประเทศเพื่อออกแบบและจัดฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของดานพหุภาคี ในลักษณะ in–
house training เพื่อแบงปนประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณตรงในการทํางาน เชน
การเชิญผูบริหารหรืออดีตผูบริหารกระทรวงฯ อดีตเอกอัครราชทูตที่ประจําการในสายพหุ ภาคีเปน
ผูบรรยายหรือถายทอดประสบการณในแงมุมตางๆ ที่ไมสามารถศึกษาจากเอกสารหรือตําราทั่วไป
เชน ความสําคัญของการตีความเอกสารในการประชุม กรณีศึกษาในอดีตเมื่อมีการใชกฎระเบียบใน
การพลิกเกม เทคนิคในการสรางกลุมเจรจาตอรอง เทคนิคของประเทศตางๆ ในการเจรจา เปนตน
ใหแกนักการทูตในทุกระดับอยางตอเนื่อง
ค. สนับสนุนใหนักการทูตแตละคนมีโอกาสเรียนรูทักษะเกี่ยวกับการประชุม
ระหวางประเทศในลักษณะ on–the–job training อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ สวนใหญที่ผานมา
ดวยขอจํากัดดานงบประมาณ บอยครั้งที่กระทรวงฯ มอบหมายใหนักการทูตระดับปฏิบัติการไปเขา
รวมการประชุม โดยลําพัง จึง ตองไปศึก ษาเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง หากกระทรวงฯ มีบุคลากรและ
งบประมาณเพียงพอ ควรใหนักการทูตรุนใหมที่ยังขาดทักษะและประสบการณไดเดินทางไปเขารวม
ประชุมพรอมกับผูบังคับบัญชา เพื่อใหไดรับคําแนะนําหรือสอบถามในสถานการณจริงได
ง. สนับสนุนใหสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการพิจารณาเพิ่มความ
รวมมือกับ องคกรและสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
รวมทั้ง UNITAR จัดหลัก สูตรที่เ กี่ยวของกับงานดานพหุภาคีเพิ่มขึ้น ในลัก ษณะ tailored–made
หรือในประเด็นที่ไทยมีความสนใจ รวมทั้งสนับสนุนใหขาราชการมีโอกาสไดรับการอบรมในหลักสูตร
ตางๆ โดยเฉพาะหลักสูตรสําหรับผูแทนที่จะเขารวมการประชุม UNGA จัดโดย UNITAR ซึ่งในการนี้
กระทรวงฯ จําเปนจะตองพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับอยางเหมาะสมดวย
3) สําหรับการดําเนินการเพื่อใหสงเสริมใหนักการทูตที่มีประสบการณดา นการทูต
พหุภาคีปฏิบัติง านเพื่อสรางคุณคาและประโยชนแกราชการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมการหากจะมีการพิจารณาเรื่องการพัฒนาสายอาชีพอยางจริงจัง ไดแก
ก. การพิจารณาโยกยายและการออกประจําการ กระทรวงฯ จะตองคํานึงถึง
คุณสมบัติของนักการทูตที่เหมาะสมกับประเทศที่ประจําการ และสอดคลองกับการฝกและเตรียม
ความพรอมของบุคลากรเปนหลัก
ข. การศึกษาในครั้งนี้ไดใหคําจํากัดความของคําวา career path ไวชัดเจนวา
ไมไดหมายถึงการปฏิบัติงานอยูแ ตเพียงดานใดดานหนึ่ง แตตองมีการหมุนเวียนโยกยาย สับเปลี่ยนใน
ระนาบเดียวกันดวย เพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีประสบการณที่จําเปนอื่น ๆ ดวย ในขณะเดียวกันก็
จําเปนตองสั่งสมประสบการณและผลงานที่เกี่ยวของในสายหลัก ดังนั้น แนวทางหนึ่ง ที่สามารถ
ดําเนินการได คือ การมอบหมายใหผูที่กลับจากการประจําการสายพหุภาคี อาทิ คณะผูแทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก และนครเจนีวา ไปปฏิบัติหนาที่ในกรมในกลุมงานพหุภาคี
อยางนอยเปนเวลา 1–2 ป เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเพื่อนําประสบการณจากการประจําการไปใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ อันจะเปนสวนสําคัญในการสรางความทรงจําเชิงสถาบัน รวมทั้ง
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เพื่อเปนสวนหนึ่งของการสรางระบบ coaching ใหเขมแข็ง กอนที่จะยายไปปฏิบัติหนาที่ดานอื่น เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณใหหลากหลายยิ่งขึ้น
ค. การเสริมสรางระบบ coaching ที่เขมแข็ง โดยการพิจารณาแตงตั้งหรือ
กําหนดใหมีผูที่มีประสบการณดานการทูตพหุภาคีปฏิบัติหนาที่ในกรมดานพหุภาคี ไดแก กรมองคการ
ระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมอาเซียน รวมถึงกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ใน
ระดับตางๆ อาทิ หัวหนาฝายและ/หรือผูอํานวยการกอง รองอธิบดีและ/หรืออธิบดี เพื่อสามารถให
คําแนะนําแกเจาหนาที่ที่ยังขาดความรูทักษะและประสบการณ รวมทั้งเพื่อประโยชนในการกําหนด
ทาทีและนโยบายของไทยในประเด็นตางๆ ในเวทีพหุภาคีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ง. กระทรวงฯ โดยสํ านั ก บริ ห ารบุ คคล ควรจะริ เ ริ่ม ระบบการพู ด คุย กั บ
ขาราชการเกี่ยวกับ ความสนใจ ความตั้งใจและความถนัดของขาราชการรายบุคคล ตั้งแตแรกเขา
เพื่อใหสามารถมอบหมายงานและกําหนดแนวทางฝกและเตรียมความพรอมใหแกขาราชการไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถพัฒนาบุคลากรไดมีประสิทธิภาพมากกวาการมอบหมายหนาทีโ่ ดยมิได
คํานึงถึงความสนใจ ทักษะและประสบการณของขาราชการ
จ. อย า งไรก็ ตาม หากไดดํ า เนิน การตามข อ ง. แลว กระทรวงฯ ควรจะ
จัดระบบหรือกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของนักการทูตสายพหุภาคีวามีคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติหนาที่เหมาะสมหรือไม
4) ในระยะยาว หากกระทรวงฯ พิจารณาเห็นสมควรใหมีการพัฒนาและกําหนด
เสนทางอาชีพ กระทรวงฯ จําเปนจะตองทบทวนเรื่องโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสมตอไป
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แบบสอบถามขอคิดเห็นสําหรับการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคี: การพัฒนาเสนทางอาชีพ (career path)
โดย นางสาวจิรัสยา พีรานนท
ประกอบการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ประจําป 2560
–––––––––––––––––––––––––––––––––
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษาวิเคราะหวากระทรวงฯ จําเปนจะตองกําหนด
เสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสายพหุภาคีหรือไม มีปจจัยใดที่จะตองพิจารณาประกอบ และเพื่อ
ศึกษาวาในระหวางที่กระทรวงฯ ยังมิไดมีนโยบายกําหนดเสนทางอาชีพสําหรับนักการทูตสายพหุภาคี
กระทรวงฯ ควรจะดําเนินการเพื่อวางแผนและพัฒนาบุคลากรด านการทูตพหุภาคีอยางไรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการทูตพหุภาคี
Career path ตามความหมายของ ก.พ. หมายถึง เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการที่จะไปสูตําแหนงสําคัญของสวนราชการ โดยมีการกําหนดและแสดงใหเห็นถึงเสนทางการสั่ง
สมประสบการณและผลงานในแตละตําแหนงที่ครองมากอนการเลื่อนไปดํารงตําแหนง สําคัญ ซึ่ง
อาจจะเลื่อนจากตําแหนงระดับลางสูตําแหนงที่สูงขึ้น หรือการยายตําแหนงในระนาบเดียวกัน โดย
เปดโอกาสใหขาราชการไดรับรูวาการที่จะไดรับความกาวหนาหรือไดรับการเลื่อนไปดํารงตําแหนง
สําคัญในหนวยงานหรือสวนราชการนั้น จะตองผานประสบการณการทํางานหรือรับผิดชอบและผลิต
ผลงานใดบาง จึงจะมีคุณสมบัติหรือไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําคัญๆ ได โดยจําเปน
จะตองมีการโอนยาย (transfer) หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (job rotation) ในแนวระนาบบาง
กอนที่จะเลื่อนไปดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป (โปรดเติมขอมูลในชองวาง)
1) ระดับการศึกษา
สาขา
2) ตําแหนง/ระดับ
รับราชการ กต. มาแลว
3) ปจจุบันปฏิบัติราชการที่
กรมองคการระหวางประเทศ ตําแหนง
เปนเวลา
ป
คผถ. ณ นครนิวยอรก ตําแหนง
เปนเวลา
ป
คผถ. ณ นครเจนีวา ตําแหนง
เปนเวลา
ป
(หากเคยปฏิบัติราชการในหนวยงานขางตนมากกวา 1 วาระ โปรดระบุเพิ่มเติม)

ป
เดือน
เดือน
เดือน
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สวนที่ 2: ความเห็นเกี่ยวกับความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับงานพหุภาคี
5) โปรดเลือกคําตอบทีท่ า นเห็นวาเหมาะสมที่สุด
ความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนสําหรับ
จําเปนมาก จําเปนปานกลาง จําเปนนอย
งานการทูตพหุภาคี*
การเขารวมประชุมระหวางประเทศ
การศึกษาเอกสารการประชุมระหวางประเทศ
การจัดการประชุมระหวางประเทศ
การสรุปรายงานการประชุมระหวางประเทศ
การจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศ
การยกรางสุนทรพจน/ถอยแถลง/intervention
การกลาวถอยแถลง/สุนทรพจนและ
intervention ในที่ประชุมโดยไมไดเตรียมการ
ลวงหนา (เชน กรณีมีการกลาวพาดพิงถึงไทยในที่
การประชุม การ defend ทาทีของไทยในที่
ประชุม การโนมนาวประเทศอื่นใหสนับสนุนไทย
ในที่ประชุม ฯลฯ)
การยกรางขอมติ/ขอตัดสินใจของที่ประชุมระหวาง
ประเทศ
มารยาทในการประชุมระหวางประเทศ
กฎ/ระเบียบในการประชุม (rules of
procedure)
การเตรียมทาทีไทย
การสรางกลุมพันธมิตรในการเจรจาตอรอง
ความสามารถดานภาษา
ทักษะและความสามารถในการเจรจาตอรอง
ที่มา เหตุผล และความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่
ตองเจรจาตอรองหรือติดตาม
อื่นๆ โปรดระบุ
* ดัชนีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับงานพหุภาคีปรับปรุงจากทักษะ/สมรรถนะที่กําหนดไวในงานศึกษาของ ออท. สุรศักดิ์ สุภารัตน
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรกรมองคการระหวางประเทศสูความเปนเลิศดานการทูตพหุภาคี
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6) โปรดประเมินระดับความรู ประสบการณและทักษะของทานในประเด็นเหลานี้
ความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนสําหรับงานการทูตพหุภาคี
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 และความรูเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ตอ ง
เจรจาตอรองหรือติดตาม
อื่นๆ โปรดระบุ

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมี

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 เนื่องจาก
ไมจําเปน เนื่องจาก
10) หากจําเปน ทานคิดวาควรเปนระดับใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ โดยไมตองเรียงลําดับ)
หัวหนาฝาย/ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการกอง/อัครราชทูตที่ปรึกษา
รองอธิบดี/รองผูแทนถาวร
อธิบดี/เอกอัครราชทูตผูแทนถาวร
สวนที่ 3: ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา career path
11) ทานคิดวาในสถานการณโ ลกและประเด็นระหวางประเทศปจ จุบัน นัก การทูต ควรมีลัก ษณะ
อยางไร (โปรดเรียงตามลําดับที่ทานเห็นเหมาะสม โดย 1 คือ ลักษณะที่เหมาะสมมากที่สุด และ
3 คือ ลักษณะที่เหมาะสมนอยที่สุด)
เปน generalist หมายถึง นักการทูตที่มีคุณสมบัติและมุมมองที่กวางขวาง มีประสบการณ
หลายดาน และมีความเขาใจกิจกรรมและหนาที่ที่หลากหลายของสวนราชการ
เปน specialist หมายถึง นักการทูตที่ไดรับ การฝกฝนอบรมในระดับที่มีนัยสําคัญ 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) ทานคิดวาปจจัยใดตอไปนี้จําเปนจะตองนํามาพิจารณาประกอบการกําหนด career path ของ
นักการทูตสาย
พหุภาคี (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
จํานวนขาราชการในกระทรวงฯ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของนักการทูต
ความประสงคของนักการทูต
การสั่งสมประสบการณ/ผลงาน
ลักษณะโครงสรางของกระทรวงฯ
ชวงเวลาในการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการ
การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของประเด็นระหวางประเทศ
การประเมินผลการทํางานอยางยุติธรรม
การที่นักการทูตอื่นจะไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกใหปฏิบัติงานในหนวยงาน/
ออกประจําการ
แนวนโยบายของผูบริหารระดับสูง
การวางแผนอัตรากําลังคน
การกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน/การดํารงตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัต/ิ 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
การเพิ่ม พูนประสบการณของขาราชการในการเขารวมประชุม ระหวางประเทศในกรอบ
สหประชาชาติ
การขอยื ม ตั ว หรื อ การมอบหมายให ข า ราชการที่ มี ป ระสบ การณ ใ ห ป ฏิ บั ติ ง านใน
ลักษณะเฉพาะกิจ
หลักเกณฑในการพิจารณาขาราชการไปประจําการใน post พหุภาคีควรมีความยืดหยุน โดย
คํานึงถึงผลประโยชนในการทํางาน อาทิ การประจําการซ้ําโซน หรือผูมีทักษะภาษาพิเศษ
หรือมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวของที่ไทยมีผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ
การมีผูมีประสบการณการทํางานดานพหุภาคีปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเพื่อกําหนดแนวทาง
ใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการทํางาน
การมอบหมายใหผูกลับจากประจําการที่คณะผูแทนถาวรฯ ไปปฏิบัติหนาที่ที่กรมองคการ
ระหวางประเทศ
การ put the right individual on the right job
การสราง Institutional memory
การสรางระบบ coaching โดยผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาที่มีประสบการณดานพหุภาคีเพื่อ
groom ขาราชการ
การกําหนดแผนสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan)
การปรับจํานวนบุคลากรของกรมองคการฯ ใหสอดคลองกับภารกิจ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับรองรับการพัฒนาบุคลากรดานการทูตพหุภาคีอยางเพียงพอ
อื่นๆ โปรดระบุ
18) หากกระทรวงฯ มีนโยบายจะกําหนด career path ทานพรอมจะมีเสนทางอาชีพดานการทูตพหุ
ภาคีหรือไม
พรอม เนื่องจาก
ไมพรอม เนื่องจาก
ขอบพระคุ ณ ผูต อบแบบสอบถามทุ ก ท า นที่ใ ห ค วามร วมมื อ และขอความอนุ เ คราะห โ ปรดส ง
แบบสอบถามคืนที่ น.ส. จิรัสยา พีรานนท กองเอเชียตะวันออก 2 หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่
jirusaya.mam@gmail.com ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดวย จักขอบคุณมาก
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ประวัตผิ ูเขียน
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
พ.ศ. 2541–2542
พ.ศ. 2543–2544
พ.ศ. 2544–2548
พ.ศ. 2549–2553
พ.ศ. 2553–2555
พ.ศ. 2555–2560
ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาที่การทูต 4 สํานักปลัดกระทรวงฯ
เจาหนาที่การทูต 4 กองสนเทศเศรษฐกิจและสํานักงานเลขานุการกรม
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 5 กองเอเชียใต
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
เลขานุการโท และเลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
นักการทูตชํานาญการ กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก
นักการทูตชํานาญการ (ทีป่ รึกษา)
กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ
กรมองคการระหวางประเทศ
ที่ปรึกษา และอัครราชทูตที่ปรึกษา
คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก
ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก

