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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระเบียบการอ านวย 

ความสะดวกและการต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย
โดยอาศัยหลักพ้ืนฐานของพิธีการทูต (Protocol’s mix) ในด้านการให้หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าระเบียบในการต้อนรับการเยือนและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญจาก
ต่างประเทศในปัจจุบันควรปรับปรุง โดยกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ควรด าเนินการ
ปรับปรุงระเบียบในการต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน
และแวะผ่านประเทศไทย ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
เพ่ือปรับปรุงระเบียบในการต้อนรับบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับแขกรัฐบาล (official visit) และ
แขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

เมื่อน าหลักพิธีการทูต (Protocol’s mix) ในด้าน Reciprocity มาเป็นแนวทางวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคของการต้อนรับการเยือนและแวะผ่านของบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับ  
แขกรัฐบาลและแขกของกระทรวงการต่างประเทศแล้ว สรุปได้ว่า การต้อนรับการเยือน การอ านวย
ความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทยใน
ระดับแขกรัฐบาล และแขกกระทรวงการต่างประเทศจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบปัญหาและ
อุปสรรค 2 ประการ ได้แก่  

1. ปัญหาจากการเยือนที่มีช่วงเวลาทับซ้อนและใกล้เคียงกัน เนื่องจากรัฐบาลไทยตอบรับ
การเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศทั้งระดับแขกรัฐบาล (Official Visit) และแขกกระทรวงฯ  
เกิดความทับซ้อน เป็นเรื่องของระดับนโยบายระดับหัวหน้ารัฐบาลที่ Top Down ลงมาในระดับปฏิบัติ 
ซึ่งควรมีการแก้ไข วางแผนงานล่วงหน้า และประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยควรต้องมีการพิจารณาในเรื่อง 
หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) ที่ไทยควรจะได้รับเป็นส าคัญโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและ
ผลประโยชน์ของชาติ ประเทศมหาอ านาจทั้งหลายต้องเคารพท่าทีที่เป็นหลักการ ระเบียบและ 
แนวปฏิบัติของไทยด้วย รวมถึงการปรับกระบวนการรับรองการเยือนในระดับต่างๆ ให้มีการกระชับ 
ลดขั้นตอนการต้อนรับ ลดจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วง New Normal หลัง
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 

2. ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) จ าเป็นต้องมีการทบทวนเพ่ือปรับระเบียบและวิธีปฏิบัติให้สามารถรองรับการเยือนและ
ต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้มาเยือน และประเทศ  
คู่เจรจาต่อมาตรการการด าเนินการของประเทศไทย 



จ 

ผู้ศึกษา ขอเสนอการปรับปรุงระเบียบในการต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ
จากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทยใน 2 ระดับ เนื่องจากมีการเดินทางเยือน
มากกว่าบุคคลส าคัญระดับอ่ืน โดยมีข้อเสนอดังนี้  

1. การเยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย บุคคลในข่ายรับเป็นแขกของรัฐบาลควรเป็น
บุคคลในระดับพระประมุข/ ประมุขรัฐ/ หัวหน้ารัฐบาล / ผู้น าองค์การระหว่างประเทศ ที่มีต าแหน่ง
เทียบเท่า โดยไม่มีบุคคลส าคัญในระดับพระราชวงศ์ของต่างประเทศ เนื่องจากจะซ้ าซ้อนกับ  
การต้อนรับในฐานะ As Guest of the Government โดยมีเงื่อนไข เป็นการเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการครั้งแรกของการด ารงต าแหน่งหรือเป็นการเยือนมากกว่า 1 ครั้งตามความจ าเป็นของรัฐบาลไทย 
โดยมีการก าหนดจ านวนครั้งที่มาเยือนต่อปีให้ชัดเจน ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี และปรับลดจ านวนผู้ติดตาม
จาก 10 คน เป็นผู้ติดตาม จ านวน 5 คน ในระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน เนื่องจากสถานการณ์โลก
ในปัจจุบันและเหตุผลด้านงบประมาณ พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท าเนียบรัฐบาลปรับรูปแบบให้
กระชับ โดยการยืนรับการการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ มีการจัดห้องพักรับรองให้แก่แขกตาม
จ านวนที่รับเป็นแขกรัฐบาล จัดท าก าหนดการในรูปแบบดิจิตอลผ่าน Application มีการจัด
รถพยาบาลพร้อมแพทย์จากกรมควบคุมโรคติดตามคณะฯ รวมทั้ งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพร้อมแพทย์
จากกรมควบคุมโรคด้วย  

2. การเยือนในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ บุคคลในข่าย ที่เสนอรับเป็นแขก
กระทรวงการต่างประเทศ ควรเป็นบุคคลส าคัญระดับรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ
ก าหนดจ านวนครั้งที่มาเยือนต่อปีให้ชัดเจน ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี โดยการทาบทามล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
เดือน เพ่ือเป็นการเตรียมการด้านต่าง ๆ และปรับลดจากที่ไม่ได้ก าหนดจ านวน เป็นผู้ติดตาม จ านวน 
2 คน ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ด้วยเหตุผลตามสถานการณ์ของโลกในช่วงปัจจุบันและเหตุผลด้าน
งบประมาณโดยจัดโดยมีผู้แทนอธิบดีกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตให้การ
ต้อนรับ และจัดท าก าหนดการในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบ Application มีการจัดรถพยาบาลพร้อม
แพทย์จากกรมควบคุมโรคเพ่ือติดตามคณะ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพร้อมแพทย์จากกรมควบคุม
โรคด้วย 

ทั้งนี้ การต้อนรับการเยือนบุคคลส าคัญจากต่างประเทศควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการประสานงานและเพ่ือรองรับมาตรการควบคุม  
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และให้มีกลไกการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานควรจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบ one stop service มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้าน
บุคลากร การเงิน พาหนะ ทรัพยากร การบริหารเวลา ให้เกิดความคล่องตัว ทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีเอกภาพ 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ประจ าปี 2563 ซึ่งผู้ศึกษา
ได้รับความกรุณาให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านกรอบแนวคิด 
เนื้อหา รูปแบบ และโครงสร้างของรายงานจาก ฯ พณฯ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงษ์ ชัยนาม เอกอัครราชทูตกิตติพงษ์ ณ ระนอง และศาสตราจารย์  
ดร. พลภัทร บุราคม ตลอดช่วงเวลา 2 เดือนกว่า ที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้  

จนท าให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาจึงได้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองดูไบ ซึ่งเป็นอดึตผู้บังคับบัญชาโดยตรงตลอดระยะเวลา 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2563 
รวามทั้งท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านที่ได้กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้ศึกษาด้วยความ
เมตตา มา ณ ที่นี้  

ขอกราบขอบพระคุณ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต นางชนิดา กมลนาวิน 
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และนายณัฐพงษ์ ลัทธพิพัฒน์ ผู้อ านวยการกองรับรอง ที่ได้กรุณาอนุญาตให้
ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ในปีนี้ อีกท้ังยังกรุณาสละเวลาอันมีค่าให้
สัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการจัดท ารายงานฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ท่านอธิบดีกรมพิธีการทูตที่กรุณาก ากับดูแลงานกองรับรองซึ่งมีภารกิจเป็นจ านวนมากในช่วงที่ผู้ศึกษา
ลาไปเข้ารับการอบรมนานถึง 12 สัปดาห์ และกรุณาให้แนวทาง ประสบการณ์และข้อคิดเห็นที่มี
คุณค่ายิ่งเพ่ิมเติมต่อการท ารายงานฉบับนี้ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับภารกิจของกรมพิธีการทูต โดยตรง 
และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่กองรับรอง กรมพิธีการทูตทุกท่านที่ช่วยแบ่งเบาภารกิจต่างๆ โดยการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ศึกษาอย่างเต็มที่เพ่ือให้ภารกิจของกองรับรองด าเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่ขาดตอน 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณนางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ ์
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ทุกท่าน ที่ได้กรุณาประสานงานและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษาอย่างดีตลอดช่วงเวลาที่ได้เข้ารับการอบรม รวมทั้งขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ที่ได้ให้ก าลังใจและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดท ารายงานฉบับนี้ 

 
 
รังสรรค์ ศรีมังกร 
กันยายน 2563 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน 
และแวะผ่านประเทศไทยเป็นภารกิจส าคัญด้านพิธีการทูตที่รัฐบาลไทยให้ความส าคัญในการต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง เนื่องจากภารกิจนี้มีความละเอียดอ่อนสูง ถือเป็นกระบวนการที่ใช้ทักษะทั้งศาสตร์
และศิลป์ (ART and Science) มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการเจรจาความตกลงในที่ประชุมระหว่าง
ประเทศ ทั้งในกรอบทวิภาคีหรือพหุภาคี เนื่องจากการอ านวยความสะดวกและการต้อนรับบุคคล
ส าคัญจากต่างประเทศมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือควบคุมได้ยากหลายประการอาทิ การเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการของบุคคลส าคัญ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในการเดินทางแบบกะทันหัน การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศในก าหนดการกลางแจ้ง (outdoor) และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของคณะติดตาม
บุคคลส าคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมการต้อนรับต่างๆ อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ หากการอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่าน
ประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และประสบผลส าเร็จด้วยดี ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญ  
ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีต่องาน ทั้ งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศไทย สามารถสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้แทนประเทศที่เดินทางมาเยือนได้
เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นกลไกส าคัญที่จะเผยแผ่ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยใน 

ด้านพิธีการทูตให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาอารยประเทศอีกด้วย หากการอ านวย 
ความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย  
เกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามแบบแผนและแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตในระดับสากล ก็จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย เกิดความรู้สึก  
ไม่สมเกียรติและไม่ประทับใจในการต้อนรับของไทย และจะเป็นผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่าน ดังนั้น ที่ผ่านมาการเตรียมการ
ทั้งการอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่าน
ประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศ จึงให้ความส าคัญ  
ในการเตรียมการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ จึงต้องจัดการประชุมเตรียมการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญดังกล่าว 
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ประเด็นปัญหาส าคัญที่มักจะเกิดขึ้นในการเตรียมการต้อนรับการเยือนในระดับแขกรัฐบาล (Official 
Visit) คือการทับซ้อนกันของแขกซึ่งเป็นบุคคลส าคัญระดับประเทศหลายครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากการเยือนนั้นส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะได้รับจาก
การเยือน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนทั่วโลก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องทบทวน ปรับปรุงระเบียบการ
อ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศเพ่ือให้เป็นมาตรการ สร้างความเชื่อมั่น
ต่อบุคคลส าคัญท่ีมาเยือนในรูปแบบการด าเนินวิถีใหม่ (New Normal) 

การอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและ
แวะผ่านประเทศไทยถือเป็นภารกิจส าคัญของ กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการเดินทางแวะผ่านและการเยือนของบุคคลส าคัญระดับต่างๆ 4 
ระดับได้แก่ 

1) การต้อนรับการเยือนระดับพระราชอาคันตุกะ (State Visit) 
2) การต้อนรับการเยือนระดับแขกรัฐบาล (Official Visit) 
3) การต้อนรับการเยือนระดับแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 
4) การอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลส าคัญระดับรัฐมนตรีขึ้นไปที่เดินทางมาแวะผ่าน

ประเทศไทย  
กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ สามารถด าเนินภารกิจที่ส าคัญนี้ได้

อย่างราบรื่น เรียบร้อย และสมเกียรติสามารถสร้างความประทับใจให้แก่บุคคลส าคัญต่างประเทศที่
เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมาตลอด ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีภารกิจ 
การรับรองบุคคลส าคัญต่างประเทศในหลายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่ไทยด ารงต าแหน่ง
ประธานอาเซียน โดยตลอดทั้งปี 2562 มีการจัดการประชุมระหว่างประเทศที่หน่วยงานต่าง ๆ ของไทย 
เป็นเจ้าภาพกว่า 270 ครั้ง ทั้งที่กรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่าง ๆ โดยในการประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอด
ที่เกี่ยวข้อง มีการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับต่าง ๆ จ านวนมาก ทั้งผู้น าประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผู้น าจากประเทศคู่เจรจา ประเทศที่เป็นแขกของประธาน และหัวหน้า
องค์การระหว่างประเทศ มาเข้าร่วมการประชุม มีการเยือนระดับ Official Visit ของนายกรัฐมนตรี
แห่งสาธารณรัฐเช็ก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และภริยา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส 
และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับ
และรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งฝ่ายต่างประเทศได้แสดงความประทับใจและขอบคุณในการต้อนรับและ 
การบริหารจัดการที่ดี ของฝ่ายไทยซึ่งมีชื่อเสียงที่ดีงามในด้านนี้มาโดยตลอด ในช่วงปี 2564–2565
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฺ BIMSTEC และการประชุม APEC ซึ่งจะมีการประชุม  
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ในหลายระดับ ทั้งในระดับคณะท างาน ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และสิ้นสุดด้วยการประชุมระดับผู้น า 
ซึ่งคาดว่าในช่วงปลายปีนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการ
ประชุม APEC ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังนั้น ระเบียบในการอ านวย 
ความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญ จากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย  
ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตลอดมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจทั้ง 4 ระดับ
ดังกล่าว มีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่นการประชุมเตรียมการต้อนรับ
การเยือนในระดับพระราชอาคันตุกะ (State Visit) และการประชุมเตรียมการต้อนรับการเยือนใน
ระดับแขกรัฐบาล (Official Visit) มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับฯ  
มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 30 หน่วยราชการ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยราชการ
หลายแห่งอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีความจ าเป็นต้องมาร่วมให้ความเห็นในการเตรียมการต้อนรับ
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งควรลดทอนให้กระชับลงและไม่มีความจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการ
ต้อนรับบุคคลส าคัญในสถานการณ์โลกช่วงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดงบประมาณที่ไม่จ าเป็นได้อีก
ทางหนึ่งด้วย 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
อ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต โดยอาศัยหลักหลักต่างตอบแทน 
(Reciprocity) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เดินทางมาเยือนหรือแวะผ่าน เพ่ือตอบค าถามว่า 
การอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่าน
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับช่วงเหตุการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพ่ือปรับสู่การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติในการอ านวยความสะดวกและต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ
ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.2.1  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอ านวยความสะดวกและการต้อนรับการเยือน

ของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศในระดับแขกรัฐบาลและแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 
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1.2.2  เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขระเบียบในการอ านวยความสะดวกและการต้อนรับการเยือน
ของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ  
เชิงปฏิบัติให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
การอ านวยความสะดวกและการต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญ จากต่างประเทศ 

ในระดับ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญฯ ระดับผู้น ารัฐบาล และรัฐมนตรี ซึ่งได้ใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติของ
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และของกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศในอดีตและปัจจุบัน 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
วิจัยเชิงส ารวจ เชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดี

กรมพิธีการทูต นางชนิดา กมลนาวิน รองอธิบดีกรมพิธีการทูต นายณัฐพงษ์ ลัทธพิพัฒน์ ผู้อ านวยการ
กองรับรองรวมทั้งบุคลากรภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนปฏิบัติหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและ  
การต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญ จากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 และ 27 สิงหาคม 2563  
การวิเคราะห์จากประสบการณ์โดยตรงของผู้ศึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอ านวย
ความสะดวกและการต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศทั้ง 4 ระดับที่กองรับรอง  
กรมพิธีการทูตเป็นเวลา 7 ปี โดยอาศัยข้อมูลจากคู่มือการต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่
เดินทางมาเยือนประเทศไทยปี 2551 ซึ่งจัดท าโดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมพิธีการทูต แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 มาประกอบการศึกษา 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
รายงานการศึกษาฉบับนี้  จะใช้วิธีการศึกษาโดยอาศัยหลักต่างตอบแทน 

(Reciprocity) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยการน าเสนอจะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ือที่จะ
ตอบค าถามว่าท าไมการอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน
และแวะผ่านประเทศไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่และควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร  
เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการพัฒนาแนวปฏิบัติในการอ านวยความสะดวก
และต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศต่อไป 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1  ระเบียบในการต้อนรับการเยือนและการอ านวยความสะดวกของบุคคลส าคัญจาก
ต่างประเทศในปัจจุบันเหมาะสมดีแล้วหรือไม่  
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1.4.2  กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ควรด าเนินการปรับปรุงระเบียบและ 
แนวปฏิบัติในการอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนและ
แวะผ่านประเทศไทยหรือไม่  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ควรด าเนินการปรับปรุงระเบียบในการต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย  
ในการต้อนรับบุคคลส าคัญระดับแขกรัฐบาล (Official Visit) และแขกกระทรวงการต่างประเทศ และ
จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบ one stop service ที่รวมงานของกระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต้อนรับการเยื่อนฯ เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว และมี
เอกภาพ ทั้งเรื่องบุคลากร การเงิน พาหนะ ทรัพยากร การบริหารเวลา และอ่ืนๆ  
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการในการ
อ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลส าคัญจากต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยือน
และแวะผ่านประเทศไทยต่อไป อีกทั้งจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 
1.7  นิยามศัพท์  

พิธีการทูต1 หมายถึง แบบอย่างหรือ ธรรมเนียมปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นส าหรับการปฏิบัติของ
นักการทูต ที่ต้องใช้ศิลปะ วิชาความรู้ ทักษะ ไหวพริบ ให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างราบรื่น 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า ระเบียบและวิธีปฏิบัติทางการทูต 

บุคคลส าคัญจากต่างประเทศ 2 หมายถึง ผู้น าของต่างประเทศ บุคคลส าคัญชาว
ต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ (State Visit)  
การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ (Visit as Private Guest of Their Majesties the 
King and Queen) การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) การเยือนเพื่อ

                                                 
1 ส านักนายกรัฐมนตร,ี 2551. คู่มอืการต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของรัฐบาล 
2 ส านกันายกรัฐมนตร,ี 2551. คู่มอืการต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของรัฐบาล 
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เจรจาการท างาน (Working Visit) การเยือนในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาล (As Guest of the 
Government) และอ่ืนๆ อาทิ การประชุมระหว่างประเทศ/สุดยอด ( International Meeting/ 
Summit) เป็นต้น ทั้งท่ีเดินทางมาบุคคลเดียวหรือเป็นหมู่คณะ ซึ่งรวมถึงบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ
ที่เดินทางเยือนในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศด้วย 

New Normal3 หมายถึง ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต
อย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนใน
สังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลัก
มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 

 
 

                                                 
3 มาลี บุญศริิพันธ์, ราชบัณฑิตยสภา ผ่านทางเฟซบุ๊ก Malee Boonsiripunth 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและ
แวะผ่านประเทศไทยเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของงานพิธีการทูตซึ่งไม่มีทฤษฎีทางวิชาการใดๆ กล่าวถึง
อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นภารกิจที่ด าเนินการตามแนวปฏิบัติและระเบียบที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศได้ก าหนดไว้โดยใช้หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) 
ระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นแบบแผนที่มาจากประเพณีสากล อย่างไรก็ตาม ภารกิจนี้ต้องใช้หลักการและ
ทักษะในการบริหารจัดการชั้นสูงการรับรองบุคคลส าคัญต่างประเทศ ไม่ได้ เป็นภารกิจของกระทรวง
การต่างประเทศเพียงหน่วยงานเดียว หากแต่เป็นภารกิจ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุน
จากหลายหน่วยงานเพ่ือท าให้ภารกิจประสบผลส าเร็จ เพ่ือเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์ในการรับรอง
บุคคลส าคัญต่างประเทศให้มีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

รายงานฉบับนี้  จึงพยายามน าทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์และ 
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา การเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบ
การวิเคราะห์  
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  หลักพ้ืนฐานของพิธีการทูต (Protocol’s mix) 
หลักพ้ืนฐานของพิธีการทูต (Protocol’s mix) ประกอบด้วยการประสาน

ความสัมพันธ์ 5 ประการ ได้แก่ 
1) การแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อกัน (hospitality) 
2) การให้เกียรติ (honour) 
3) การให้ความคุ้มครองปกป้องให้ปลอดภัย (protection) 
4) การอ านวยความสะดวก (facilitation) 
5) การใช้หลักต่างตอบแทน (reciprocity) ถือเป็นการปฏิบัติในการแสดงไมตรีจิต

มิตรภาพระหว่างประเทศเจ้าภาพที่มีต่อประเทศที่เดินทางมาเยือนหรือแวะผ่านโดยใช้หลักความเท่าเทียม
กันเป็นเกณฑ์ส าคัญในการต้อนรับ 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  แนวปฏิบัติงานด้านพิธีการทูต4  

แนวปฏิบัติงานด้านพิธีการทูต ประกอบด้วยการกิจ 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านแบบแผนพิธีการต่างๆ 
2) ด้านการรับรองการเยือนประเภทต่างๆ และการอ านวยความสะดวกให้แก่

บุคคลส าคัญต่างประเทศท่ีเยือนประเทศไทย 
3) ด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่ให้แก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศที่

ประจ าการในประเทศไทย 
2.2.2  ประเภทการเยือน5  

การเยือนประเทศไทยของบุคคลส าคัญต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี/ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย/ 
ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ และการอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่บุคคล
ส าคัญต่างประเทศ 

2.2.2.1 การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (State Visit)  

หมายถึง การเยือนของบุคคลส าคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ 
โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลไทยจัดให้มีพิธีรับเสด็จหรือต้อนรับอย่างเป็นทางการ 
เต็มรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท่าอากาศยาน  
ในการต้อนรับการเยือนของประมุขแห่งรัฐที่เดินทางเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ (State Visit) นั้น ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตจะมี
ขั้นตอนพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ดังนี้ 

(1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงรับพระราชอาคันตุกะที่ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
(หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ)  

(2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนบนแท่นรับการเคารพ
พร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะ  

                                                 
4 กรมพิธีการทูต, 2550. คู่มือการปฏิบัติงานพิธีการทูต แกไ้ขปรับปรุงครั้งท่ี 2  
5 ส านักนายกรัฐมนตร,ี 2551. คู่มอืการต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของรัฐบาล 
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(3) กองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ถวายการเคารพ ปืนใหญ่
ยิงสลุต 21 นัด  

(4) แตรวงบรรเลงเพลงชาติของพระราชอาคันตุกะและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

(5) พระราชอาคันตุกะตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมฯ โดยมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ร่วมไปด้วย  

2) พิธีมอบกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะจัดพิธีมอบกุญแจเมืองที่ลานพลับพลาม

หาเจษฎาบดินทร์ โดยในพิธี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกล่าวต้อนรับในนามประชาชน  
ชาวกรุงเทพมหานคร แล้วมอบกุญแจเมืองแด่พระราชอาคันตุกะ จากนั้นพระราชอาคันตุกะกล่าวตอบ
เสร็จพิธีแล้ว พระราชอาคันตุกะเดินทางต่อไปยังสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดให้เป็น  
ที่พ านักของพระราชอาคันตุกะ และในวันเดินทางกลับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมอบของที่ระลึก 
ให้แด่พระราชอาคันตุกะโดยจะท าพิธีมอบที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 

3) งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ า (State Banquet) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

จะพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ าเพ่ือเป็นเกียรติแก่พระราชอาคันตุกะ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
1 ครั้ง งานพระราชทานเลี้ยงครั้งนี้ถือเป็นงานที่ส าคัญยิ่ง โดยจะเชิญแขกทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ
เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

งานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดเพ่ือเป็นเกียรติ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
(Gala Reception) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาตเพ่ือเป็นเกียรติแก่พระราช
อาคันตุกะที่เดินทางมาเยือน โดยจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล และเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้ง 
ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศมาร่วมงาน (ในการรับรองการเยือนแบบ State Visit ในอดีต ฝ่ายผู้มาเยือน
อาจมีการทาบทามขอจัด Return Banquet แก่ฝ่ายเจ้าภาพ อาทิ เมื่อครั้งการเสด็จฯ เยือนประเทศไทย
ของ Queen of Denmark เมื่อปี  พ.ศ.  2544 (ค.ศ.2001) มีการถวายเลี้ ยง Return Banquet  
ณ โรงแรม Mandarin Oriental และเมื่อครั้ง Queen of Netherlands เสด็จฯ เยือนประเทศไทย 
เมื่อ พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ก็มี Return Banquet เช่นเดียวกัน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม) 

การเข้าเยี่ยมคารวะพระราชอาคันตุกะโดยประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการพิธีส่งอย่างเป็นทางการพระราชอาคันตุกะจะเดินทางไปทูลลาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ประทับแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ พร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ (หรือตามพระราชนิยมในรัชกาลปัจจุบัน) เมื่อเสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานแล้ว 
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มีพิธีส่งอย่างเป็นทางการ โดยมีการขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ 
ดนตรีบรรเลงเพลงชาติประเทศผู้มาเยือนและเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วเสด็จฯ ส่งพระราช
อาคันตุกะที่เชิงบันไดเทียบเครื่องบิน 

2.2.2.2 การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาลไทย (Official Visit) 
หมายถึง การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของการด ารง

ต าแหน่งในวาระของหัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีต าแหน่งเทียบ เท่าใน
ฐานะแขกรับเชิญของรัฐบาลไทยซึ่งให้ความส าคัญทั้งด้านสารัตถะและพิธีการโดยมีการจัดพิธีการ
รับรองต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

การเยือนอย่างเป็นทางการ ตามปกติจะประกอบด้วย พิธีต้อนรับที่ 
ท่าอากาศยาน พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท าเนียบรัฐบาล การเจรจาหารือ งานเลี้ยงอาหารค่ า 
(หรืออาหารกลางวันในกรณีที่ก าหนดการไม่เอ้ืออ านวย) การเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ) และพิธีส่งที่ท่าอากาศยาน 
ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติด้านพิธีการทางการทูตและเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้มาเยือน ฝ่ายไทยจะ
แต่งตั้งผู้ติดตามเกียรติยศ (Suite of Honour) ตลอดการเยือน ซึ่งได้แก่ รัฐมนตรีเกียรติยศ นายทหาร
เกียรติยศ และเอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศผู้มาเยือน และหากผู้มาเยือนน าคู่สมรสมาด้วย
จะต้องมีคู่สมรสของรัฐมนตรีเกียรติยศ คู่สมรสเอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศผู้มาเยือน คู่สมรส
อธิบดีกรมพิธีการทูต และนายต ารวจหญิงติดตามประจ าคู่สมรสด้วย นอกจากนี้ อธิบดีกรมพิธีการทูต
จะไปต้อนรับที่สนามบิน และปฏิบัติหน้าที่ในการเชิญบุคคลส าคัญต่างประเทศลงจากเครื่องบิน และ
ร่วมอยู่ในคณะผู้ติดตามเกียรติยศด้วย 

โดยทั่วไป นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนไป
ต้อนรับที่ท่าอากาศยาน (ในกรณีที่ผู้มาเยือนเป็นประมุขรัฐ หรือเป็นเรื่องการปฏิบัติต่างตอบแทน
นายกรัฐมนตรีอาจไปต้อนรับที่ท่าอากาศยานด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษ) โดยพิธีต้อนรับจะมีการเดิน
ตามแนวพรมแดง ผ่านแถวทหารเกียรติยศ มีการยิงสลุต 21 นัด ส าหรับระดับประมุขรัฐ และ 19 นัด 
ส าหรับระดับหัวหน้ารัฐบาล (โดยจะยิงสลุตเฉพาะในช่วงก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น และงดยิง
สลุตในกรณีฝนตก ตลอดจนยกเว้นการยิงสลุต หากมีพิธีต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานพาณิชย์) ส่วนพิธี
ต้อนรับอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นที่ท าเนียบรัฐบาล โดยมีการขึ้นแท่นรับความเคารพ การตรวจแถว
กองทหารเกียรติยศ และการแนะน าคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วม
ต้อนรับกองรับรองจะจัดเตรียมข้อมูลการเยือนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลวัน เวลาเดินทางถึงและกลับ 
จ านวนคณะทางการ โดยติดต่อประสานงานกับกรมเจ้าภาพและฝ่ายต่างประเทศเพ่ือเตรียมการ
ต้อนรับในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้ข้อมูลที่จ าเป็นจากกรมเจ้าภาพแล้ว ให้จัดท าร่างก าหนดการฉบับย่อ 
พร้อมทั้งจัดท าเอกสารการมอบหมายงานแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามก าหนดการเพ่ือให้
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คณะกรรมการรับผิดชอบการต้อนรับบุคคลส าคัญต่างประเทศ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานพิจารณาเห็นชอบและสั่งการในขณะเดียวกัน นอกจากการสั่งการอย่างเป็น
ทางการโดยประธานคณะกรรมการรับผิดชอบการต้อนรับบุคคลส าคัญต่างประเทศตามเอกสาร
มอบหมายงานดังกล่าว ซึ่งส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จะได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ด้วยแล้ว กองรับรองจะต้องประสานงานเป็นการภายในกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้เกิด 
ความเรียบร้อย อาทิ  

1) การประสานงานในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ณ ท่าอากาศยาน 
เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและพิธีการเข้าเมือง 

2) การประสานงานกับกรมการปกครอง (กรณีท่าอากาศยานดอนเมือง 
และบน.6) หรือจังหวัดสมุทรปราการ (กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ในการขออนุญาตน าเข้าอาวุธปืน  

3) การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องอุปกรณ์สื่อสาร 

4) การประสานงานกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องผู้แทน
รัฐบาลที่จะมาให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยาน และการจัดเตรียมพวงมาลัยข้อมือให้แก่ผู้น าที่มาเยือน 

5) การประสานงานกับกองทัพอากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในการขนย้ายสัมภาระ 

6) การประสานงานกับกองบัญชาการกองทัพไทย  
7) การประสานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรักษา

ความปลอดภัย และก าหนดเส้นทางจราจร และในกรณีที่มีกิจกรรมทางน้ าให้ประสานงานกับ กรมเจ้าท่า 
กองทัพเรือ และต ารวจน้ า 

8) การประสานงานกับกรุงเทพมหานครในเรื่องการประดับธงและ 
การจัดท าป้ายต้อนรับ 

9) การประสานงานกับจังหวัดต่าง ๆ ที่ไปเยือน หากมีการเดินทางออก
นอกกรุงเทพมหานคร 

การส ารองห้องพักส าหรับคณะผู้มาเยือนที่รับเป็นแขกและผู้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายไทย โดยรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าห้องพักให้ผู้ติดตามในคณะทางการ (1 คู่ + 9)  
ซึ่งรวมทั้งเอกอัครราชทูตของประเทศผู้มาเยือนประจ าประเทศไทยและภริยา ระยะเวลาการเยือน  
ในฐานะแขกของรัฐบาลไม่เกิน 3 คืน 4 วัน (ยกเว้นกรณีพิเศษ) ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกค่าที่พัก ค่าอาหาร
ปกติ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ค่ามินิบาร์ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ให้แก่ผู้น า
หัวหน้าคณะ ส่วนผู้ติดตามในคณะทางการจะออกให้เพียงค่าที่พัก และค่าอาหารตามปกติ อย่างไรก็ดี 
พึงพิจารณาถึงหลักปฏิบัติต่างตอบแทนด้วย นอกจากนี้ จะต้องส ารองห้องพักให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
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ฝ่ายไทย โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลพักอยู่ชั้นเดียวกับบุคคลส าคัญ และประสานงานในการ
จัดอาหารให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย นอกจากนั้น ยังมีการจัดเตรียมประเด็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1) การจัดพิมพ์ก าหนดการฉบับเต็มพร้อมรายละเอียดและแผนผังต่าง ๆ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่ฝ่ายประเทศผู้มาเยือน 

2) การจัดขบวนรถยนต์ โดยรัฐบาลจะจัดรถยนต์รับรองจากส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ผู้น าที่มาเยือนและคณะทางการใช้ตลอดเวลาการเยือนอย่างเป็นทางการ 
ส่วนผู้ติดตามที่เหลือเป็นหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตที่จะประสานกับกองรับรองในการจัดหา
รถยนต์ให้ ทั้งนี้ ในต่างจังหวัดอาจประสานกับทางจังหวัดที่จะไปเยือนติดต่อเช่ารถไว้ ทั้งนี้ กองรับรอง
เป็นผู้ประสานงานการซักซ้อมขบวนรถยนต์  

3) การจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและประจ าคณะตลอด
ก าหนดการเยือน ประสานงานในทุกๆ ด้านตลอดก าหนดการเยือนจนเสร็จสิ้น ตลอดจนให้ค าปรึกษา
ทั่วไป อาทิ ป้ายข้อความที่ใช้ในการต้อนรับ และการประดับธงตามถนนและสถานที่ส าคัญต่าง ๆ 

4) การจัดเตรียมงานเลี้ยงให้แขกรัฐบาล ในกรณี รัฐมนตรีว่าการ/
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงเป็นเกียรติให้  
แขกรัฐบาล หากฝ่ายแขกมีของขวัญ ต้องประสานส านักงานรัฐมนตรีเตรียมของขวัญแลกเปลี่ยนด้วย 

2.2.2.3 การเยือนในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 
หมายถึง การเดินทางเยือนประเทศไทยของบุคคลส าคัญต่างประเทศใน

ระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเท่าในฐานะแขกรับเชิญของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งให้ความส าคัญทั้ง
ด้านสารัตถะและพิธีการต่าง ๆ โดยทั่วไปการเยือนของ รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและบุคคลส าคัญในระดับอ่ืน ๆ ที่กระทรวงฯ รับเป็นแขก โดยมี  
แนวทางการต้อนรับ ดังนี้ 

1) เมื่อกรมเจ้าภาพได้ท าบันทึกเสนอแนะความเห็นและได้รับการอนุมัติ
ให้รับบุคคลส าคัญต่างประเทศเป็นแขกของกระทรวงฯ แล้ว กรมเจ้าภาพจะท าบันทึกแจ้งกรมพิธีการทูต 
โดยกองรับรองจะจัดเตรียมรายละเอียดแผนการต้อนรับแขกกระทรวงฯ ส ารองห้องพัก และท าบันทึก
ถึงส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินให้ด าเนินการจัดเตรียมรถยนต์รับรอง 

2) จัดท าร่ า งก าหนดการเยื อนทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
โดยประสานกับกรมเจ้าภาพ 

3) ประสานงานกับส านักงานรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับผู้แทนระดับสูง 
ที่รัฐมนตรีว่าการฯพิจารณามอบหมายให้ไปต้อนรับ–ส่งที่ท่าอากาศยาน ในส่วนของกรมพิธีการทูต 
รองอธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนจะเป็นผู้ไปร่วมต้อนรับและอ านวยความสะดวกท่ีท่าอากาศยาน 
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4) การท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้อ านวย 

ความสะดวกเรื่องการส ารองห้องรับรองพิเศษ การจัดให้เครื่องบินจอดใกล้กับห้องรับรองพิเศษ การใช้
ช่องทางขาเข้า ในเที่ยวบินขาออก การรักษาความปลอดภัย และการยกเว้นการตรวจค้นร่างกายและ
สัมภาระ 

(2)  กรมศุลกากร เพ่ือให้อ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร 
(3)  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้อ านวยความสะดวกด้านพิธี

การเข้าเมือง 
(4)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

(สยศ.) เพ่ือให้จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาลอารักขาแก่อาคันตุกะระดับรัฐมนตรี และจัดรถต ารวจน าขบวน
ในระหว่างการเยือน 

(5)  ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เพ่ือจัดหารถยนต์รับรองของ
กระทรวงฯ ที่เหมาะสม ให้แก่บุคคลส าคัญต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดขบวนรถยนต์ รวมถึงการประดับ
ธงติดรถยนต์ให้ประดับธงโดยธงไทยอยู่ทางด้านขวาของรถ ส่วนธงของประเทศผู้มาเยือนอยู่ทาง
ด้านซ้าย 

(6)  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยส าหรับทางด่วน และ/หรือ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) ส าหรับทางยกระดับ (โทลเวย์) โดยค านึงถึงที่หมาย
และเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรของขบวนรถยนต์ เพ่ือขอยกเว้นค่ าธรรมเนียมค่าทางด่วนและ 
ทางยกระดับเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ขบวนรถยนต์ส าหรับการเดินทางที่ รวดเร็วและคล่องตัวใน
กรุงเทพฯ  

5) จัดเจ้าหน้าที่กองรับรองประจ าคณะตลอดระยะเวลาการเยือน 
6) ประสานงานกรมเจ้าภาพ เพ่ือจัดหาพวงมาลัยข้อมือส าหรับมอบ

ให้แก่บุคคลส าคัญต่างประเทศและคู่สมรส (หากมี) 
7) ส ารองห้องพักที่โรงแรมที่เหมาะสมให้แก่คณะตามจ านวนที่ ได้รับ

อนุมัติโดยระดับรัฐมนตรี ไม่ก าหนดเพดานห้องพัก แต่ควรให้อยู่ในระดับ Junior Suite ทั้งนี้  
กระทรวงฯ จะรับผิดชอบค่าอาหารปกติ 3 มื้อ ในโรงแรมที่พักให้กับคณะ แต่ไม่รับผิดชอบค่าโทรศัพท์
ทางไกล และค่า Liquor ใน Minibar  

8) ส ารองห้องพักโรงแรมส าหรับเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตที่ท าหน้าที่
ประจ าคณะ เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาล รวมทั้งพนักงานขับรถของกระทรวงฯ ตามความจ าเป็น 
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9) จัดเตรียมงานเลี้ยง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการฯ/รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เป็น
เจ้าภาพเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่แขกกระทรวงฯ ในการนี้ หากฝ่ายแขกมีของขวัญ ต้องประสานส านักงาน
รัฐมนตรีเพื่อเตรียมของขวัญฝ่ายไทยไว้แลกเปลี่ยนด้วย 

2.2.2.4 การอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่บุคคลส าคัญต่างประเทศ 
ในแต่ละปีมีบุคคลส าคัญต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย 

อย่างเป็นทางการเดินทางเป็นการส่วนตัว และเดินทางแวะผ่าน (Transit) ประเทศไทยจ านวนมาก  
ซึ่งภารกิจด้านการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลส าคัญต่างประเทศเหล่านี้ นับเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของกองรับรอง โดยหากเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ/หรือ
แขกรัฐบาล กองรับรองในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการรับผิดชอบการต้อนรับฯ จะท า
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบคณะกรรมการรับผิดชอบการต้อนรับฯ 
ที่มีหน้าที่จัดการอ านวยความสะดวก และหากเป็นการเยือนในฐานะแขกกระทรวงฯ กองรับรอง
จะต้องด าเนินภารกิจอ านวยความสะดวกให้ แต่ส าหรับการเยือนเป็นการส่วนตัวหรือแวะผ่านประเทศไทย 
กองรับรองจะต้องได้รับการร้องขอหรือประสานงานจากฝ่ายต่างประเทศก่อนถึงจะด าเนินภารกิจ
อ านวยความสะดวกได้ เนื่องจากในบางกรณีบุคคลส าคัญต่างประเทศที่มาเยือนอาจต้องการความเป็น
ส่วนตัว และไม่ประสงค์ขอรับการอ านวยความสะดวกจากฝ่ายไทย นอกจากนี้ หากการเยือนครั้งนั้นมี
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว ก็ให้หน่วยงานนั้น เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจอ านวย
ความสะดวกเอง โดยกองรับรองอาจช่วยเหลือในแง่การให้ค าแนะน า ในการเยือนของบุคคลส าคัญ
ต่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเยือนเป็นการส่วนตัว หรือการแวะผ่านประเทศไทย รัฐบาลจะ  
ไม่จัดพิธีการต้อนรับแต่อาจมีการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ เมื่อได้รับการร้องขอและมีการอนุมัติ
เป็นรายกรณี โดยกองรับรองมีแนวทางการด าเนินการส าหรับการเยือนเป็นการส่วนตัว และการแวะผ่าน
ของบุคคลส าคัญต่างประเทศ 
  



15 

2.2.3  มาตรการการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล 
องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล 

รัฐบาลไทยได้ก าหนดมาตรการการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลใน
คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ดังแสดงตามภาพที่ 1 โดยรัฐบาล 
ได้ให้การต้อนรับ พลเอกเจมส์ ซี แมคคอนวิลล์ ผู้บัญชาการทหารบก สหรัฐอเมริกา และคณะเมื่อวันที่  
10 กรกฎาคม 2563 แสดงดังภาพที่ 2 
 

 

 
 
ภาพที่ 1  มาตรการการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การ

ระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล 
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ภาพที่ 2  การต้อนรับ พลเอกเจมส์ ซี แมคคอนวิลล์ ผู้บัญชาการทหารบก สหรัฐอเมริกา และคณะ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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2.3  กรอบแนวคิด 
การอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและ

แวะผ่านประเทศไทยเป็นภารกิจต้องใช้หลักการและทักษะในการบริหารจัดการชั้นสูง หากน าหลัก 
ต่างตอบแทน (Reciprocity) มาเป็นแนวทางในการแสดงไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศเจ้าภาพที่มีต่อ
ประเทศที่เดินทางมาเยือนหรือแวะผ่านโดยใช้หลักความเท่าเทียมกันเป็นเกณฑ์ส าคัญในการต้อนรับ
จะส่งผลให้ภารกิจในการอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญ จากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน
และแวะผ่านประเทศไทยเกิดความประทับในการแสดงไมตรีจิตของประเทศอีกทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นประการส าคัญด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับระเบียบฯ  
เพ่ือรองรับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
ประชาคมโลก ทั้งในด้านความมั่นคงทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในยุคความปกติวิถีใหม่ (New 
Normal) ทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัว ปรับนโยบาย ปรับวิถีชีวิตและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับ
ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การต้อนรับการเยือนการอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่
เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทยเป็นภารกิจส าคัญด้านพิธีการทูตที่รัฐบาลไทยให้ความส าคัญ
ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เนื่องจากภารกิจนี้มีความละเอียดอ่อนสูง ถือเป็นกระบวนการที่ใช้
ทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ (ART and Science) มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการเจรจาความตกลงใน 
ที่ประชุมระหว่างประเทศ ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการอ านวยความสะดวกและ
การต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศในระดับแขกรัฐบาล และแขกกระทรว ง 
การต่างประเทศจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  
การต่างประเทศ เพ่ือทบทวนจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบในการอ านวย  
ความสะดวกและการต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศโดยน าหลัก Reciprocity  
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

3.1.1  ปัญหาจากการเยือนที่มีช่วงเวลาทับซ้อนและใกล้เคียงกัน 
ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างสถานการณ์ภายในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งการเยือน

ของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่มีช่วงเวลาทับซ้อนและใกล้เคียงกัน ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการ
เตรียมการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศบุคคลและคณะนั้นๆ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาการเยือนใน
ระดับแขกรัฐบาล (Official Visit) มีช่วงเวลาซึ่งทับซ้อน และใกล้เคียงกัน เนื่องจากกรมภูมิภาคทั้ง 4 กรม 
ไม่มีการประสานงานกัน และส่งผลกระทบกับกรมพิธีการทูต ในการเตรียมการเยือนให้สมเกียรติ 
ราบรื่น และเรียบร้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 1  การเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่มีช่วงเวลาทับซ้อนและใกล้เคียงกัน 
ล าดับที่  ระหว่างวันที่ การเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ ระดับการเยือน 

1 26–28 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ Official Visit 
2 1–3 มีนาคม 2559 ประธานาธิบดีแห่งยูเครน Official Visit 
3 4–7 มีนาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจคิวบา แขกกระทรวง 

การต่างประเทศ 
4 7–10 มีนาคม 2559 ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส Official Visit 

 
จากตารางที่ 1 ผู้ศึกษาขอเรียนว่า การจัดล าดับความส าคัญและการเตรียมการ

ต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศในทุกระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเยือน
ของบุคคลส าคัญท่ีกล่าวถึง มีช่วงเวลาที่ทับซ้อนและใกล้เคียงกัน ดังนั้น กระบวนการต้อนรับการเยือน
และการมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานคณะทั้ง 4 คณะ จะต้องเตรียมการอย่างดี เพ่ือให้การ
ต้อนรับการเยือนนั้น ๆ สามารถท าให้บุคคลส าคัญจากต่างประเทศเกิดความประทับใจเป็นไปด้วย
ความราบรื่น เรียบร้อย และสมเกียรติ  

3.1.2  ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ทุกประเทศทั่วโลก และทุกภาคส่วนต่างปรับวิถีชีวิตเข้าสู่การด าเนินการแบบใหม่ (New Normal) 
การต้อนรับการเยือนการอ านวยความสะดวกและต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน
และแวะผ่าน จ าเป็นต้องมีการทบทวนเพ่ือปรับระเบียบและวิธีปฏิบัติให้สามารถรองรับการเยือนและ
ต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้มาเยือน และประเทศ  
คู่เจรจาต่อมาตรการการด าเนินการของประเทศไทย 
 
3.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ผู้ศึกษาได้เข้าพบและขอสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย (1) นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  
(2) นางชนิดา กมลนาวิน รองอธิบดีกรมพิธีการทูต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ (3) นายณัฐพงษ์ 
ลัทธพิพัฒน์ ผู้อ านวยการกองรับรอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

3.2.1  เห็นพ้องต้องกันว่า รัฐบาลไทยตอบรับการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศทั้ง
ระดับแขกรัฐบาล (Official Visit) และแขกกระทรวงฯ เกิดความทับซ้อน เป็นเรื่องของระดับนโยบาย
ระดับหัวหน้ารัฐบาลที่ Top Down ลงมาในระดับปฏิบัติซึ่งควรมีการแก้ไข วางแผนงานล่วงหน้า และ
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ประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยควรต้องมีการพิจารณาในเรื่อง หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) ที่ไทย
ควรจะได้รับเป็นส าคัญโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและผลประโยชน์ของชาติ และไม่ควร
ปรับเปลี่ยนท่าที่ไปตามแรงกดดันจนอธิบายเหตุผลไม่ได้ ประเทศมหาอ านาจทั้งหลายต้องเคารพท่าที
ที่เป็นหลักการ ระเบียบและแนวปฏิบัติของไทยด้วย 

3.2.2  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับ
เรื่องจ านวนการเยือนหรือความเกรงอกเกรงใจประเทศมหาอ านาจที่ขอมาเยือนไทย ซึ่งจะส่งผล
กระทบร้ายแรงหากผลการต้อนรับการเยือนฯ ของคณะที่มีความทับซ้อนเกิดปัญหาผิดพลาด  
เกิดความไม่ประทับใจ ไม่มีความราบรื่น เรียบร้อย และไม่สมเกียรติ ถึงแม้จะเป็นการต้อนรับระดับ
แขกกระทรวงฯ ก็ตาม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ  
ที่เดินทางมาเยือนได้  

3.2.3  จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระเบียบในการอ านวยความสะดวกฯ และรับรองการเยือน 
ในระดับต่างๆ ให้มีการกระชับ ลดขั้นตอนการต้อนรับ ลดจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมโดยเฉพาะ
ในช่วง New Normal หลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ก าลังพิจารณาปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติ 
ในการอ านวยความสะดวกฯ และรับรองการเยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย (Official Visit) และ
ระดับแขกของกระทรวงการต่างประเทศ  
 
3.3  ผลการทบทวนเพื่อเสนอปรับปรุงและแก้ไขระเบียบในการอ านวยความสะดวกและ 
การต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ 

3.3.1  การจัดการการเยือนของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่มีช่วงเวลาทับซ้อนและ
ใกล้เคียงกัน 

ผู้ศึกษาเห็นว่าควรน าหลักต่างตอบแทน (Reciprocity) การตอบแทนทั้งการเยือน
และแวะผ่านประเทศไทยของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศซึ่งสามารถน ามาเป็นหลักปฏิบัติได้ทั้งการ
อ านวยความสะดวกและการต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศได้ทั้ง 4 ระดับ ซึ่งได้แก่ 

1) การต้อนรับการเยือนระดับพระราชอาคันตุกะ (State Visit) 
2) การต้อนรับการเยือนระดับแขกรัฐบาล (Official Visit) 
3) การต้อนรับการเยือนระดับแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 
4) การอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลส าคัญระดับรัฐมนตรีขึ้นไปที่เดินทาง  

มาแวะผ่านประเทศไทย 
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โดยต้องค านึงว่าการด าเนินการต้อนรับการเยือนนั้นๆ สามารถท าให้บุคคลส าคัญ
จากต่างประเทศเกิดความประทับใจเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย และสมเกียรติมากที่สุด  
โดยขั้นตอนในการต้อนรับการเยือนและแวะผ่านประเทศไทยระดับต่างๆ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) การพิจารณาตอบรับค าขอเยือนประเทศไทยของบุคคลส าคัญต่างประเทศเป็น
การพิจารณาโดยกรมภูมิภาคทั้ง 4 กรม ได้แก่ กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  
กรมยุโรป และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา หรือกรมองค์การระหว่างประเทศในกรณี
ของเลขาธิการสหประชาชาติ โดยต้องเสนอให้รัฐบาลพิจารณารับเป็นแขกในระดับต่างๆ ซึ่งต้อง
ค านึงถึงล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นและผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ 

2) พันธกรณีในการตอบแทนการเยือนซึ่งพระราชวงศ์ไทย ผู้น ารัฐบาลไทย  
หรือผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรีได้ เชิญไว้ด้วยวาจาหรือมีหนังสือเชิญไปก่อนแล้ว 

3) ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ฝ่ายไทยคาดว่าจะได้รับจากการเยือน ซึ่งได้แก่ 
3.1) ด้านการเมืองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี ได้แก่

ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศมหาอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
3.2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ปริมาณการค้า และดุลการค้าระหว่างประเทศ  

โดยต้องค านึงถึงโอกาสของไทยในการขยายตลาดสินค้าในประเทศผู้มาเยือน ปริมาณการลงทุน ศักยภาพ
ในการลงทุนของไทยในประเทศที่มาเยือน รวมทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวของประเทศที่มาเยือนใน
ประเทศไทย อีกท้ังการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 

3.3) ผลประโยชน์ทางด้านสังคมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้ง  
2 ประเทศ การศึกษาและวิชาการ รวมทั้งด้านแรงงาน 

3.4) ความประสงค์ของไทยที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับ
ประเทศที่เดินทางมาเยือนหรือแวะผ่านเพ่ือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขยายวงพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

3.5) ค านึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมของฝ่ายไทยในการต้อนรั บ 
การเยือนฯ ได้แก่ จ านวนครั้งของการเยือนระดับต่างๆ ทั้ง 4 ระดับต่อปี  

3.3.2  การปรับปรุงระเบียบการเยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย 
การเดินทางเยือนประเทศไทยของบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับแขกของ

รัฐบาลไทย เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของหลักพิธีการทูต ในยุค New Normal หลังเหตุการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด ประกอบข้อคิดเห็นของผู้บริหารที่เห็นว่าควรมีการทบทวนและมีข้อเสนอแนะใหม่
จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบการเยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย ดังนี้ 



22 

 

บุคคลในข่ายรับเป็นแขกของรัฐบาลควรเป็นบุคคลในระดับพระประมุข/ ประมุขรัฐ/ 
หัวหน้ารัฐบาล / ผู้น าองค์การระหว่างประเทศ ที่มีต าแหน่งเทียบเท่า โดยไม่มีบุคคลส าคัญในระดับ
พระราชวงศ์ของต่างประเทศ เนื่องจากจะซ้ าซ้อนกับการต้อนรับในฐานะ As Guest of the 
Government โดยมีเงื่อนไข เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของการด ารงต าแหน่งหรือ
เป็นการเยือนมากกว่า 1 ครั้งตามความจ าเป็นของรัฐบาลไทย โดยให้มีการเชิญ จ านวน 6 ครั้งต่อปี 
จ านวนรับเป็นแขก 1 คู่ และผู้ติดตาม จ านวน 5 คน ในระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน เนื่องจาก
สถานการณ์โลกในปัจจุบันและเหตุผลด้านงบประมาณ พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ท าเนียบรัฐบาล
ปรับรูปแบบให้กระชับ โดยการยืนรับการการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ มีการจัดห้องพักรับรอง
ให้แก่แขกตามจ านวนที่รับเป็นแขกรัฐบาล จัดท าก าหนดการในรูปแบบดิจิตอลผ่าน application  
มีการจัดรถพยาบาลพร้อมแพทย์จากกรมควบคุมโรคติดตามคณะฯ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพร้อม
แพทย์จากกรมควบคุมโรคด้วย 

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือแสดงรายละเอียดในการเสนอปรับปรุงระเบียบการ
เยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย แสดงดังตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2  ข้อเสนอปรับปรุงระเบียบการเยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย  
 

รายละเอียด Official Visit (ปัจจุบัน) Official Visit (ปรับปรุง) 
1. บุคคลในข่าย – พระประมุข/ ประมุขรัฐ 

– พระราชวงศ์  
– หัวหน้ารัฐบาล  
– ผู้น าองค์การระหว่างประเทศ ที่มี
ต าแหน่งเทียบเท่า* 

– พระประมุข/ ประมุขรัฐ  
– หัวหน้ารัฐบาล  
– ผู้น าองค์การระหว่างประเทศ ที่มี
ต าแหน่งเทียบเท่า* 
(ไม่มีระดับพระราชวงศ์) 

2. เงื่อนไข เป็นการเยือน ไทยอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกของการด ารงต าแหน่ง 

เป็นการเยือน ไทยอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกของการด ารงต าแหน่งหรือ
เป็นการเยือนมากกว่า 1 ครั้งตาม
ความจ าเป็น 

3. จ านวนครั้งต่อปี 6 ครั้ง 6 ครั้ง 
4. การทาบทามล่วงหน้า 2 เดือน 2 เดือน 
5. จ านวนรับเป็นแขก 1 คู่ + 10 คน 1 คู่+5 คน 

(เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
และเหตุผลด้านงบประมาณ) 
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รายละเอียด Official Visit (ปัจจุบัน) Official Visit (ปรับปรุง) 
6. ช่วงเวลารับเป็นแขก ไม่เกิน 4 วัน 3 คืน ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน 

เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
และเหตุผลด้านงบประมาณ) 

7. การประชุมเตรียมการ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
8. การประกาศการเยือน ประกาศตามความเหมาะสมของสองฝ่าย 

ประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนการเยือน 
ประกาศตามความเหมาะสมของสองฝ่าย 
ประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนการเยือน 

9. พิธีรับ–ส่งที่ 
ท่าอากาศยาน 

มีพิธีรับ–ส่งอย่างเป็นทางการ ที่ท่า
อากาศยาน 

มีพิธีรับ–ส่งอย่างเป็นทางการที่ 
ท่าอากาศยานแบบกระชับขึ้น 

10. ผู้รับ–ส่งที่ 
ท่าอากาศยาน 

– ระดบัประมุข นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  
– ระดับหัวหน้ารัฐบาล นายกรัฐมนตรี
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี 

– ระดับประมุข นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  
– ระดับหัวหน้ารัฐบาล นายกรัฐมนตรี
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี 

11. พิธีต้อนรับที่
ท าเนียบรัฐบาล 

มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ที่
ท าเนียบรัฐบาล 

– มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่
ท าเนียบรัฐบาลปรับรูปแบบให้กระชับ 
– ยืนรับการการเคารพจากกองทหาร
เกียรติยศ  

12. คณะติดตาม
เกียรติยศ 

มีรัฐมนตรีเกียรติยศ และคณะ ติดตาม
เกียรติยศ 

มีรัฐมนตรีเกียรติยศ และคณะ ติดตาม
เกียรติยศ 

13. การจัดห้องพัก
รับรอง 

จัดห้องพักรับรองให้แก่แขกจ านวน  
1 + 9 ห้อง 

จัดห้องพักรับรองให้แก่แขกจ านวน  
1 + 5 ห้อง 

14. การจัดรถยนต์
รับรองหรือเครื่องบิน/ 
เฮลิคอปเตอร์ 

จัดรถยนต์รับรองส าหรับ ผู้ที่เป็นแขก จัดรถยนต์รับรองส าหรับ ผู้ที่เป็นแขก 

15. การจัดจักรยานยนต์
เกียรติยศและ
จักรยานยนต์อารักขา 

จัดจักรยานยนต์เกียรติยศให้จ านวน 
5 คัน 

จัดจักรยานยนต์เกียรติยศให้จ านวน 
5 คัน 

16. การประดับธงและ
ป้ายต้อนรับ 

– ประดับธงตามสถานที่ส าคัญตาม
ก าหนดการ 
– มีป้ายต้อนรับที่ท าเนียบรัฐบาลและ
สถานที่ส าคัญตามก าหนดการ 

– ประดับธงตามสถานที่ส าคัญ ตาม
ก าหนดการ  
– มีป้ายต้อนรับที่ท าเนียบรัฐบาลและ
สถานที่ส าคัญตามก าหนดการ 
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รายละเอียด Official Visit (ปัจจุบัน) Official Visit (ปรับปรุง) 
17. การเข้าเฝ้าฯ – ขอพระราชทานพระบรม ราช

วโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมคู่สมรส 
(หากมี) โดยมีนายกรัฐมนตรี (และคู่
สมรส) เป็นผู้น าเข้าเฝ้าฯ 

– ขอพระราชทานพระบรม ราช
วโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมคู่สมรส 
(หากมี) โดยมีนายกรัฐมนตรี (และคู่
สมรส) เป็นผู้น าเข้าเฝ้าฯ 

18. การหารือข้อ
ราชการและการเข้า
เยี่ยมคารวะบุคคล
ส าคัญฝ่ายไทย 

จัดการหารือข้อราชการ ณ ท าเนียบ
รัฐบาลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
(1) การเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง และ
หารือข้อราชการเต็มคณะ ณ ห้องสี
เขียว หรือ  
(2) หารือทวิภาคี ณ ห้องสีงาช้าง 

จัดการหารือข้อราชการ ณ ท าเนียบ
รัฐบาลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
(1) การเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง และ
หารือข้อราชการเต็มคณะ ณ ห้องสี
เขียว หรือ  
(2) หารือทวิภาคี ณ ห้องสีงาช้าง 

19. การจัดงานเลี้ยง
รับรอง 

มีงานเลี้ยงอาหารค่ าหรืองานเลี้ยง
อาหารกลางวัน 

มีงานเลี้ยงอาหารค่ าหรืองานเลี้ยง
อาหารกลางวัน 

20. สุนทรพจน์หรือค า
กล่าวต้อนรับ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ในงาน
เลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ 
(กล่าวก่อนเริ่มบริการอาหาร) 

นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ในงาน
เลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ 
(กล่าวก่อนเริ่มบริการอาหาร) 

21. การแถลงข่าว พิจารณาจัดการแถลงข่าวร่วม หาก
ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

พิจารณาจัดการแถลงข่าวร่วม หาก
ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

22. การมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ต้องมีการทาบทามล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

ต้องมีการทาบทามล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

23. การมอบปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล
ก่อน 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล
ก่อน 

24. การลงนามความ
ตกลง 

หากมี ต้องมีการเจรจาล่วงหน้ามา
ก่อนแล้ว และไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนการเยือน 

หากมี ต้องมีการเจรจาล่วงหน้ามา
ก่อนแล้ว และไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนการเยือน 

25. พิธีมอบของที่
ระลึก 

มีการมอบของที่ระลึกระหว่างกัน ณ 
ห้องสีงาช้าง ท าเนียบรัฐบาล 

มีการมอบของที่ระลึกระหว่างกัน ณ 
ห้องสีงาช้าง ท าเนียบรัฐบาล 
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รายละเอียด Official Visit (ปัจจุบัน) Official Visit (ปรับปรุง) 
26. การพิมพ์
ก าหนดการ 

จัดพิมพ์ก าหนดการรูปเล่ม พร้อม
รายละเอียดด้านพิธีการ 

จัดก าหนดการในรูปแบบดิจิตอลผ่าน 
application 

27. การจัดรถพยาบาล มีการจัดรถพยาบาล มีการจัดรถพยาบาลพร้อมแพทย์จาก
กรมควบคุมโรคติดต่อ 

28. การจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ 

มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพร้อม
แพทย์จากกรมควบคุมโรคติดต่อ 

 
3.3.3  การปรับปรุงระเบียบการเยือนในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 

การเดินทางเยือนประเทศไทยของบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับรัฐมนตรีหรือ
เทียบเท่าในฐานะแขกรับเชิญของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งให้ความส าคัญทั้งด้านสารัตถะและ พิธี
การต่างๆ โดยทั่วไปการเยือนของรัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
และบุคคลส าคัญในระดับอ่ืน ๆ ที่กระทรวงฯ รับเป็นแขก 

การเดินทางเยือนประเทศไทยของบุคคลส าคัญต่างประเทศในระดับแขกของ
รัฐบาลไทยเมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของหลักพิธีการทูต ในยุค New Normal หลังเหตุการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด ประกอบข้อคิดเห็นของผู้บริหารที่เห็นว่าควรมีการทบทวนและมีข้อเสนอแนะใหม่
จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบการเยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย ดังนี้ 

บุคคลในข่าย ที่เสนอรับเป็นแขกกระทรวงการต่างประเทศ ควรเป็นบุคคลส าคัญ
ระดับรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 12 ครั้ง/ปี โดยการทาบทามล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
เดือน เพ่ือเป็นการเตรียมการด้านต่าง ๆ โดยรับเป็นแขกจ านวน 1 คู่ และคณะติดตาม จ านวน 2 คน 
เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ด้วยเหตุผลตามสถานการณ์ของโลกในช่วงปัจจุบันและด้านงบประมาณ
โดยจัดโดยมีผู้แทนอธิบดีกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตให้ การต้อนรับ และ
จัดท าก าหนดการในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบ Application มีการจัดรถพยาบาลพร้อมแพทย์จาก
กรมควบคุมโรคเพ่ือติดตามคณะ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพร้อมแพทย์จากกรมควบคุมโรคด้วย 

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือแสดงรายละเอียดในการเสนอปรับปรุงระเบียบการ
เยือนในระดับแขกของรัฐบาลไทย แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  ข้อเสนอปรับปรุงระเบียบการเยือนในระดับแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 
รายละเอียด แขกกระทรวงฯ (ปัจจุบัน) แขกกระทรวงฯ (ปรับปรุง) 

1. บุคคลในข่าย ระดับรัฐมนตรีหรือผู้แทน ระดับรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. เงื่อนไข หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

 

3. จ านวนครั้งต่อปี ไม่จ ากัดจ านวน 12 ครั้ง 
4. การทาบทาม
ล่วงหน้า 

ไม่ระบุ 1 เดือน 

5. จ านวนรับเป็นแขก ไม่ระบุจ านวน 1 คู่ + 2 คน 
6. ช่วงเวลารับเป็นแขก 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน 
7. การประชุม
เตรียมการ 

อธิบดีกรมภูมิภาคที่เก่ียวข้อง อธิบดีกรมภูมิภาคที่เก่ียวข้อง 

8. การประกาศ 
การเยือน 

1 สัปดาห์ก่อนการเยือน 1 สัปดาห์ก่อนการเยือน 

9. พิธีรับ–ส่งที่ 
ท่าอากาศยาน 

– ผู้แทนอธิบดีกรมภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง 
– ผู้แทนกรมพิธีการทูต 
– จนท. กรมพิธีการทูต 

– ผู้แทนอธิบดีกรมภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง 
– จนท. กรมพิธีการทูต 

10. เจ้าหน้าที่ติดตาม จนท. กรมพิธีการทูต 2 คน จนท. กรมพิธีการทูต 1 คน 
11. การจัดห้องพัก
รับรอง 

1 คู่+2 คน 1 คู่ +1 คน 

12. การจัดรถยนต์
รับรองหรือเครื่องบิน/ 
เฮลิคอปเตอร์ 

1 คู่ + 2 คน 1 คู่ + 1 คน 

13. การเข้าเฝ้าฯ พิจารณาขอพระราชทานฯ ตามความ
ประสงค์ของบุคคลส าคัญต่างประเทศ
และไม่เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท 

พิจารณาขอพระราชทานฯ ตามความ
ประสงค์ของบุคคลส าคัญต่างประเทศ
และไม่เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท 

14. การหารือข้อ
ราชการและการเข้า
เยี่ยมคารวะ ของ
บุคคลส าคัญฝ่ายไทย 

จัดหารือที่ห้องประชุมกระทรวงฯ จัดหารือที่ห้องประชุมกระทรวงฯ 
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รายละเอียด แขกกระทรวงฯ (ปัจจุบัน) แขกกระทรวงฯ (ปรับปรุง) 
15. การจัดงานเลี้ยง
รับรอง 

มีงานเลี้ยงอาหารค่ าหรืออาหาร
กลางวัน 

มีงานเลี้ยงอาหารค่ าหรืออาหาร
กลางวัน 

16. สุนทรพจน์หรือค า
กล่าวต้อนรับ 

รัฐมนตรีกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยง
อาหารค่ าหรืออาหารกลางวัน 

รัฐมนตรีกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยง
อาหารค่ าหรืออาหารกลางวัน 

17. การแถลงข่าว พิจารณาจัดแถลงข่าวร่วมหากท้ัง  
2 ฝ่ายเห็นสมควร 

พิจารณาจัดแถลงข่าวร่วมหากท้ัง  
2 ฝ่ายเห็นสมควร 

18. การลงนามความ
ตกลง 

ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม 

19. พิธีมอบของที่
ระลึก 

แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างงาน
เลี้ยงรับรอง 

แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างงาน
เลี้ยงรับรอง 

20. การพิมพ์
ก าหนดการ 

จัดพิมพ์เล่มก าหนดการ จัดท าก าหนดการในรูปแบบดิจิตอล
ผ่านระบบ Application 

21. การจัดรถพยาบาล ไม่มีการจัดรถพยาบาล จัดรถพยาบาลพร้อมแพทย์จากกรม
ควบคุมโรคระบาด 

22. การจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ 

มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพร้อม
แพทย์จากกรมควบคุมโรคระบาด 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

หลังจากที่ได้น าหลักการของ Reciprocity มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และน าเสนอ
ปัญหาและอุปสรรคของการต้องแก้ไขและปรับปรุงระเบียบการต้อนรับการเยือนการอ านวยความสะดวก
และต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย ในบทที่ 3 แล้ว 
ขอสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1.1  การประยุกต์ใช้หลักการ Reciprocity (หลักต่างตอบแทน) 
พบว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้พิจารณาต้อนรับบุคคลส าคัญต่างประทศที่เดินทางมาเยือน

ประเทศไทยในฐานะแขกรัฐบาล (Official Visit) และกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณารับการเยือน
ระดับรัฐมนตรี ในฐานะแขกกระทรวงฯ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลส าคัญต่างประเทศที่
เดินทางมาแวะผ่านประเทศไทย โดยอ้างเหตุผลเพียงเพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
แต่มิได้พิจารณาเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักส าคัญ จากการประสานงานระหว่างส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในการต้อนรับแขกระดับประมุขรัฐ 
ผู้น ารัฐบาลและคณะ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวง
การต่างประเทศมิได้มีการพิจารณาแบบตกผลึกในการตอบรับการเยือนฯ ในระดับต่างๆ ท าให้การเยือนฯ 
หลายครั้งเป็นไปในลักษณะเพ่ือแสดงไมตรีจิตหรือด้วยความเกรงอกเกรงใจเป็นหลัก  

นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาในการต้อนรับการเยือนฯ ในระยะเวลากระชั้นชิดหรือ 
ทับซ้อนกัน ซึ่งขัดแย้งกับหลักการที่ระบุอยู่คู่มือการต้อนรับของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่า 
รัฐบาลจะต้อนรับการเยือนแต่ละประเภทปีละกี่ครั้ง ต้องใช้เวลาทาบทามล่วงหน้านานเท่าใด ท าให้
ภารกิจต้อนรับการเยือนของแขกรัฐบาลและแขกของกระทรวงการต่างประเทศต้อง “ทับซ้อนกัน”  
ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการรับรองบุคคลส าคัญต่างประทศ ทั้งมาเยือนฯ และแวะผ่าน  
ซึ่งหากผลกระทบด้านลบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะไม่สามารถรับผิดชอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
กรมพิธีการทูต มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวต้องการเยือนฯ ทั้ง 4 ระดับ ต้องบริหารจัดการการเยือนฯ 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านเวลาและบุคลากร อีกทั้งยังไม่สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า จะส่งผลกระทบด้านลบ 
ต่อประสิทธิภาพการท างานและมีความเสี่ยงสูงในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนทั้งกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เกิดปัญหาในการต้อนรับ
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การเยือนฯ ทั้ง 4 ระดับอย่างชัดเจนจนไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากบุคลากรของกรมพิธีการทูต  
มีความเป็น ”มืออาชีพ” ในเรื่องการต้อนรับการเยือนจึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเยือนได้ดีและไม่เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศท่ีเดินทางมาเยือนไทย  

ผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้ว่า ประเด็นปัญหาด้านการประสานงาน (Coordinating) 
ระหว่างกรมภูมิภาคแต่ละกรมของกระทรวงการต่างประเทศต่างก็เสนอให้รัฐบาล โดยส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอนุมัติต้อนรับบุคคลส าคัญของประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมนั้นๆ 
โดยไม่มีการหารือล่วงหน้ากับกรมพิธีการทูต เพ่ือเตรียมการต้อนรับการเยือนล่วงหน้า ซึ่งปัญหา 
มักเกิดจากการขาดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โต๊ะ (Desk Officer) ของกรมภูมิภาคต่างๆ มิได้
ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักส าคัญในการต้อนรับการเยือนต่างๆ จึงไม่ได้
หารือถึงความเหมาะสมก่อนเสนอให้รัฐบาลตอบรับค าขอมาเยือนประเทศไทย ประเด็นปัญหานี้  
จึงส่งผลต่อกรมพิธีการทูตไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าในการบริหารจัดการภารกิจให้สมดุลกับจ านวน
คณะบุคคลส าคัญบุคคลส าคัญต่างประทศท่ีเดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทยได้  
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศควรเป็นเจ้าภาพหลักในการยกร่าง

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในรูปแบบ one stop service เพ่ือให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะกรมภูมิภาคทุกกรมพิจารณาวางแผนล่วงหน้าให้มากขึ้น
ในการทาบทามการเชิญบุคคลส าคัญต่างประเทศในการเยือนของทั้ง 4 ระดับ ซึ่งให้ความส าคัญใน
เรื่อง Reciprocity มากกว่าการด าเนินการเชิญตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้หากมีการทับซ้อนกัน
หรือใกล้เคียงกันอาจใช้การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ของบุคคลส าคัญต่างประเทศท่ีขอมาเยือน
เป็นประเด็นส าคัญ เพ่ือหลีกเลียงไม่ให้การเยือนทั้ง 4 ระดับ ทับซ้อนกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด 
โดย one stop service ดังกล่าวมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านบุคลากร การเงิน พาหนะ 
ทรัพยากร การบริหารเวลา และอ่ืนๆ และการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว ทั้งสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีเอกภาพ  

2)  ควรจัดให้มี “การประชุมประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเยือน
ของบุคคลส าคัญต่างประเทศเป็นประจ าทุกๆ ไตรมาส “เพ่ือเป็นเวทีในการพิจารณาจัดระเบียบ
ช่วงเวลาในการเยือนประเทศไทยของแขกรัฐบาลประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการ
พิจารณาให้ความส าคัญในเรื่อง Reciprocity มากกว่าการด าเนินการเชิญตามหน้าที่อีกทั้งจะช่วย
หลีกเลี่ยงความทับซ้อนหรือการเยือนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเกินไป และจะได้รับทราบประเด็นส าคัญ
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ที่อาจหยิบยกขึ้นหารือในระหว่างการเยือนเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งความพร้อมของ 
หน่วยราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอีกด้วย 

3)  โดยที่งานพิธีการทูตและงานประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็น
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น การต้อนรับบุคคลส าคัญ 
ต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทย จึงมีความละเอียดอ่อนสูง มีรายละเอียด
ปลีกย่อยในการประชุมมากมายระหว่างการเยือน กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาคัดเลือก
และอบรมบุคลาการที่มีความคล่องตัวสูง มีการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  
อีกทั้งต้องมีความสามารถในการประสานงาน ทั้งในต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ ช านาญการและ
ปฏิบัติการซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการท างานเป็นทีมและมีเป้าหมายในการท างานร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ  

4)  กระทรวงการต่างประเทศ ควรพิจารณาเพ่ิมต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการด้าน
พิธีการทูต” ในรูปแบบเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การทูตด้านการรับรองบุคคล ส าคัญประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงความทับ
ซ้อนหรือการเยือนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านพิธีการทูตให้ แก่ 
บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศในอนาคต  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
1)  ควรพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology)  

มาปรับใช้ในงานต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศ ทั้ง 4 ระดับให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน ดังนี้  
(1) จัดการประชุม Video Conference ระหว่างหน่วยงานราชการและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(2) ตั้ง Official Visit Application เพ่ือ share ข้อมูลข่าวสารในการเยือนซึ่ง

สามารถ update ได้ตลอดเวลาการเยือนฯ 
(3) ใช้ Drone เพ่ือติดตามขบวนรถยนต์ของบุคคลส าคัญต่างประเทศและคณะ 

รวมทั้งบริหารการจราจรในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง 
(4) จัดท าคู่มือก าหนดการเยือนฯ ในรูปแบบ ข้อมูลดิจิทัล  ( Digital 

Database) แทนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มคู่มือการเยือนฯ (เล่มขาว) เพ่ือเป็นการสะดวกและรวดเร็วใน
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  

2)  จัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานก่อนการเดินทางเยือนในทุกระดับ เพ่ือ
ตรวจสอบความพร้อมและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในล าดับพิธีการต้อนรับ ระดับ Official Visit ซึ่งจะเป็นการลด
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ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้การต้อนรับการเยือนฯ ในวันจริงสามารถด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
เรียบร้อยและสมเกียรติ 

3)  ควรจัดตั้งเครือข่ายการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ
การเยือนฯ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น  
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเตรียมการเยือนฯ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยเพ่ือความราบรื่นในการ
ประสานงานกันในอนาคต  

4)  ควรมีการปรับปรุงคู่มือการต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศที่
เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทยเป็นประจ าทุก ๆ 5 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ซึ่งทุกคนบนโลก
ต้องด าเนินชีวิตแบบ New Normal  

5)  ปรับปรุงระบบการพิจารณาความดีความชอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการต้อนรับการเยือนของบุคคลส าคัญต่างประเทศเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องด้านการต้อนรับการเยือนฯ ซึ่งต้องเสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้งก าลังสติปัญญา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับบุคคลส าคัญต่างประเทศให้ราบรื่น เรียบร้อย และสมเกียรติ 

6)  ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับการเยือนฯ ทั้ง 4 ระดับสามารถปรับปรุงให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเยือนฯ ทั้ง 2 ระดับสามารถสร้างความประทับใจให้บุคคลส าคัญ
ต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและแวะผ่านประเทศไทยให้ดีขึ้นรวมทั้งสามารถลดความผิดพลาดให้
มากที่สุด เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดโดยการประยุกต์ The 7 Habits of Highly 
Effective People 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

(1)  Be Proactive (เป็นผู้ที่เริ่มต้นท าก่อนอยู่เสมอ)  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับการเยือนฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

เนื่องจากไม่สามารถเตรียมการเยือนได้ล่วงหน้า เพราะการต้อนรับการเยือนของรัฐบาลหรือของกระทรวง
การต่างประเทศส่วนมากจะเกิดขึ้นในระยะเวลากระชั้นชิด จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่รับรอง ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการเยือนจากเจ้าที่ประสานงานของประเทศที่เดินทางมาเยือนหรือแวะผ่านได้
ล่วงหน้าหรือในระยะเวลาที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นตรวจสอบข้อมูล  
อยู่อย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้การเตรียมความพร้อมได้ดีขึ้น อีกทั้งยังจะลดอุปสรรคก่อนการเยือนฯ  
ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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(2) Begin with the End in Mind (เริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ) 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับการเยือนฯ จะต้องมีเป้าหมายในการ

ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของภารกิจหรือรายละเอียดต่างๆของการเยือนฯ โดยเริ่มต้นจากการก าหนด
เป้าหมายและแนวทางที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเป็นการวางเค้าโครงการเยือนและแผนงานไว้
ล่วงหน้า เพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนจะ
เป็นการตกลงใจไว้ล่วงหน้าว่า ใครท า จะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพ่ืออะไร และอย่างไร 

(3) Put First things First (ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน) 
เจ้าหน้ าที่ที่ เกี่ ยวข้องในการต้อนรับการเยือนฯ จะต้องก าหนด

ความส าคัญของภารกิจที่ได้รับมอบหมายว่าสิ่งใดที่จะท าให้เป้าหมายส าเร็จในช่วงไหน วันไหน เพ่ือให้
สามารถด าเนินภารกิจที่ต้องปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหลายครั้งในการเตรียมการเยือนฯ 
จะมีระยะเวลาในการเตรียมการเยือนที่จ ากัด. 

(4) Think Win–Win (คิดแบบ ชนะ–ชนะ) 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับการเยือนฯ จะต้องคิดแบบท างาน

ร่วมกันเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 

(5) Seek First to Understand then to be Understood (พยายามเข้าใจ
ผู้อื่นก่อน) 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับการเยือนฯ จะต้องมีกระบวนการ 
ที่เข้าใจรายละเอียดการเยือนๆ อย่างถ่องแท้ ชัดเจน และสามารถเข้าใจความประสงค์ของเจ้าหน้าที่
ประสานงานของประเทศที่เดินทางมาเยือนทั้ง 4 ระดับ โดยต้องให้ความส าคัญและเข้าใจมุมมองของ
ผู้ประสานงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศที่เดินทางมาเยือนฯ ต่อเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้งก่อนเพ่ื อ 
ลดอุปสรรคในการประสานงานรวมทั้งการปะทะกันในที่สุด 

(6) Synergize (ผนึกพลังประสานความต่าง) 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับการเยือนฯ จะต้องมีกระบวนการ

ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของเพ่ือนร่วมงาน และเข้าใจในความแตกต่างที่ผู้อ่ืนมีมุมมองใน
ประเด็นต่างๆระหว่างเตรียมการเยือนฯ เพ่ือลดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ซึ่งปิดกั้น
ความคิดดีๆ ของบุคลากรที่ท างานอยู่ด้วยกัน 

(7) Sharpen the Saw (ฝึกฝนตนเองให้พร้อมเสมอ) 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับการเยือนฯ จะต้องมีการหมั่นฝึกฝน

อุปนิสัยต่างๆ ทั้ง 6 อุปนิสัยในการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ ทั้ง 4 
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ระดับเพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบางครั้งอาจได้รับการแจ้งก่อนการเดินทางใน
ระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายรังสรรค์ ศรีมังกร 
 
ประวัติการศึกษา – บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2537–2538 เข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าหน้าการทูต 3 
  กองสังคม วัฒนธรรมและสนเทศ กรมอาเซียน 
พ.ศ. 2538–2540 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าการทูต 4 
  กองสังคม วัฒนธรรมและสนเทศ กรมอาเซียน 
พ.ศ. 2540–2544 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าการทูต 5 
 กองสังคม วัฒนธรรมและสนเทศ กรมอาเซียน 
พ.ศ. 2544–2546 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต  
 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
พ.ศ 2546–2547 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าการทูต 6 
 ส านักเลขารุการกรม กรมการกงสุล 
พ.ศ. 2547–2551 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต  
 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
พ.ศ. 2552–2559 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นนักการทูตช านาญการพิเศษ  
 (ท่ีปรึกษา) กองรับรอง กรมพิธีการทูต 
พ.ศ. 2559–2563 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นรองกงสุลใหญ่  
 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 
 
 


