รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงสุลสาหรับ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ประเทศไทยนับวันจะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงและฝังตัวเข้ามา
ประกอบกิจกรรม ที่เกี่ยวโยงกับอาชญากรรมต่างๆ อาทิ ขบวนการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน
การปลอมแปลงเอกสาร การหลอกลวงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบุคคลสัญ ชาติแอฟริกันใน
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเป็นกลุ่มบุคคลเสี่ยงและเฝ้าระวังที่สาคัญ
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุงอาบู จ า สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ ไนจี เรี ย ซึ่ งมี เขตอาณาดู แ ล
ประเทศในภูมิภ าคแอฟริกาตะวัน ตกและแอฟริกากลางรวม 9 ประเทศ อันได้แก่ ไนจีเรีย กานา
แคเมอรูน เบนิน ชาด คองโก แอฟริกากลาง อิเควทอเรียล กินี และเซาตูเม ปรินซิปี ซึ่งมีทั้งบุคคล
สัญชาติที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มบุคคล เฝ้าระวังสาหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะเป็นต้นทาง
ของการได้รับการตรวจลงตราให้สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรต้องระมัดระวัง ป้องกัน และ/หรือ
สกัดกั้นด้วยหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่ง
ประกอบคาร้องการตรวจลงตราอย่างเข้มข้น ซึ่งการทางานของสถานเอกอัครราชทูต จาเป็นต้อง
บูรณาการประสานงานและความร่วมมือกับกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ และในทาง
ปฏิบัติในลักษณะ real time กับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบัญชาการตารวจ ยาเสพติดด้วย
ในหลายกรณี ฯลฯ เป็นต้น
สาหรับรายงานการศึกษาส่วนบุคคลในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงสุลสาหรับ
การตรวจสอบคัดกรองบุคคลและเอกสารประกอบการตรวจลงตราสาหรับบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง :
กรณีศึกษาการตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของ สอท. ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
(ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2560)” ดังกล่าวเป็นการศึกษาให้เห็นถึงสภาพปัญหาการตรวจลงตราในมิติ
ความมั่นคง โดยมีสมมุติฐานเกี่ย วกับข้อจากัดของการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจลงตรา
ซึ่งเป็นเสมือนข้อกาหนดมาตรฐานการทางานหลัก (standard operation procedures) สาหรับผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ไปทาหน้าที่กงสุลและตรวจลงตราในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย
ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก รวมถึงความเกี่ยวโยงกับสมรรถนะของนักการทูต ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และเทคนิคการ
ตรวจสอบคุณ สมบั ติบุ คคลและเอกสารหลั กฐานท้องถิ่นซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน โดยผลรายงาน
การศึ ก ษาได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศจะพิ จ ารณาทั้ ง ในเชิ ง นโยบายและ
การดาเนินการเสริมสร้างสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่กงสุลสาหรับการปฏิบัติงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
ในรูปแบบการฝึกอบรมทางเทคนิค ซึ่งจะมีส่วนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความมั่นคง การบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องและนโยบายการตรวจลงตราในระบบ E–Visa ของไทย
ในอนาคต

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงสุลสาหรับการตรวจสอบ
คั ดกรองบุ คคลและเอกสารประกอบการตรวจลงตราส าหรั บบุ คคลสั ญ ชาติ กลุ่ มเสี่ ยง : กรณี ศึ กษา
การตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของ สอท. ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (ระหว่างปี
พ.ศ. 2557–2560)” เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหลั กสู ตรการฝึกอบรมหลั กสู ตรนักบริห ารการทูต รุ่นที่ 11
ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เขียนได้พัฒนา
หัวข้อการศึกษาจากปัญหาระหว่างปฏิบัติราชการ ณ สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์
สาธารณรั ฐ ไนจี เรี ย ตลอด 4 ปี ที่ ป ระจ าการในประเทศดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ า วลุ ล่ ว งได้
เพราะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น คือ เอกอัครราชทูต ชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์
กับเอกอัครราชทูต วัฒนะ คุ้นวงศ์ รวมถึงความช่วยเหลือด้วยดีจากพี่และเพื่อนร่วมสถานเอกอัครราชทูต
อันได้แก่ นายเสรี มุทธาธาร อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา นายเกรียงไกร สันตยากร นายณัฐวรรษ์ พงศ์สุวรรณ
นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ และนางมยุรี ศิริมาตยานันท์ เลขานุการโท ซึ่งได้ช่วยเหลือผู้เขียน
ปฏิบัติงานในสภาพการณ์ประเทศที่ยาก ลาบากเช่นไนจีเรีย และการได้รับการประสานงานอย่างดียิ่ง
จากนางสาวพั ณ ณ์ ชิ ต า รมยานนท์ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารทู ต 6 กองตรวจลงตรา กรมการกงสุ ล กั บ
พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ อามาตย์โยธิน กองกากับ การ กก.1 ปส.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งความร่วมมือ
จากบุคคลทั้งสองเป็นปัจจัยสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาและสกัดกั้นบุคคลสัญชาติแอฟริกันกลุ่มเสี่ยง
ในช่วงเวลาดังกล่าว
การมีโอกาสเข้าฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวของผู้เขียนจะเกิดขึ้นมิได้ หากผู้เขียนไม่ได้รับ
ความเมตตาจากนายวิ ช ชุ เวชชาชี ว ะ อธิบ ดี ก รมอเมริ ก าและแปซิ ฟิ ก ใต้ ผู้ ซึ่ งอนุ มั ติ ให้ ผู้ เขี ย น
เข้าฝึกอบรมและใช้เวลาการศึกษาและร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ตลอดหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้
ผู้เขียนขอขอบคุณนางสาวสุภาภรณ์ จารุรัตน์ รักษาการเลขานุการกรม ซึ่งเสียสละปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบงานของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ แทนผู้เขียนตลอดเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณาจารย์ทุกท่าน คือ เอกอัครราชทูตอุ้ม เมาลานนท์
อาจารย์ ที่ปรึกษา รศ. ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และรศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ สาหรับความเมตตา
และคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ยิ่งสาหรับการศึกษาดังกล่าว รวมถึงใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงเพื่อน นบท. 11 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัย
เบื้องหลังความสาเร็จของผู้เขียน
เสกสรรค์ สโรบล
สิงหาคม 2562
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและอยู่ใน
เครือจักรภพอังกฤษ ที่มีพื้นที่ 923,773 ตารางกิโลเมตร ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ.2506 ประกอบด้วยรัฐซึ่งมีรัฐบาลท้องถิ่นที่ปกครองตนเอง (autonomous states)
36 รัฐ เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 923,773 ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลปี 2562 ของธนาคารโลก
(The World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ไนจีเรียมีประชากรมากกว่า 199.2
ล้านคน เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 47 ของภูมิภาคแอฟริกา ไนจีเรียมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นลาดับสอง
ในทวี ป แอฟริ ก า รองจากสาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต้ โดยมี ร ายได้ ต่ อ หั ว (GPA per capita) 2,049
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี1 อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่า มีฐานะยากจน โดย IMF ระบุว่าในปี 2561 ประชากรที่มี
รายได้ต่ากว่าเส้นกาหนดความยากจน (below poverty line) ร้อยละ 46 และอัตราไม่มีงานทาร้อยละ
23 ซึ่งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไนจีเรียยังคงเป็นประเทศที่ยากจน มีอาชญากรรมสูง โดยคนไนจีเรีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนจีเรียเชื้อสายอิกโบ (Igbo) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18 ของชาติพันธุ์ของไนจีเรียมี
ชื่อเสียงและความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติในหลายรูปแบบในประเทศต่าง ๆ จานวนมาก
รวมถึงประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ขบวนการปลอมแปลงเอกสารทุก
ประเภท อาชญากรรมการหลอกลวง (scams) ทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เป็นต้น
ในรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียซึ่ งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 (ณ ปัจจุบัน มีภารกิจครอบคลุมประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันตกรวม 9 ประเทศ อันได้แก่
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐแคเมอรูน กานา แอฟริกากลาง เบนิน ชาด สาธารณรัฐคองโก
อิเควทอเรีย ล กินี และเซาตูเม ปรินซิปี) มีขอบเขตหน้าที่ความรับ ผิดชอบการตรวจลงตราบุคคล
สัญชาติของชาติต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 278.8 ล้านคน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสัญชาติ
ไนจี เรี ย กาน่ า และแคเมอรู น ซึ่ ง รั ฐ บาลไทยจั ด เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลสั ญ ชาติ ก ลุ่ ม เสี่ ย งส าคั ญ ด้ า น
อาชญากรรมและเป็นภัยคุกคมในรูปแบบใหม่สาหรับไทย มีสถิติการประกอบอาชญากรรมเป็นจานวนมาก
ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตจึงพบปัญหาการตรวจสอบและคัดกรองเอกสารและคุณสมบัติบุคคลอย่าง
ต่อเนื่ องซึ่งบุ คคลดังกล่ าวปะปนไปกับ กลุ่ มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย และก่อปัญหา
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นจานวนมาก
1

สถิติประชากรประจาปี พ.ศ. 2560, แหล่งที่มา: https://data.worldbank.org.

2 สถิติประชากรประจาปี พ.ศ. 2560, แหล่งที่มา: https://data.worldbank.org.

2
อนึ่ง สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจลงตราระหว่างปี พ.ศ. 2557–2560 ผู้ศึกษาได้พบ
สาเหตุ ตลอดจนรูปแบบปัญหาอุปสรรคการพิจารณาตรวจลงตราบุคคลที่มีคุณสมบัติและพฤติกรรมเสี่ยง
ดังนี้
1.1.1 แนวปฏิบัติและระเบียบการตรวจลงตราที่กระทรวงการต่างประเทศกาหนดและ
มีอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2557 ก่อนที่ผู้ศึกษาจะได้รับมอบหมายและเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ จนถึงปัจจุบัน
ไม่เพียงพอสาหรับกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองเอกสารกลุ่มบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยงแอฟริกัน
และเห็นความจาเป็นที่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จะเพิ่ม
ทักษะสมรรถนะในการคัดกรองบุคคลและเอกสารประกอบคาร้องศึกษาและใช้ประโยชน์จากความรู้
ในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณาใช้
ดุลยพินิจในการอนุมัติการตรวจลงตราในแต่และบุคคล
1.1.2 นอกเหนื อการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ดการภ ายในงานตรวจลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ มีประสิทธิภ าพมากขึ้นแล้ว การศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการ
ในการตรวจสอบและคัดกรองเอกสารและบุคคลผู้ยื่นคาร้องขอรับการตรวจลงตราที่ไม่ปกติ ในช่วงเวลา
ที่ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่กงสุลและตรวจลงตราอันเป็นกระบวนการทางานเพิ่มเติมจากระเบียบการตรวจลงตรา
ของไทยที่มีอยู่ มีความจาเป็น และจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการตรวจลงตราได้ ตลอดจนเป็นการลด
ภาระปัญหาการเดินทางเข้าประเทศไทย และปัญหาด้านอาชญากรรมของบุคคลสัญชาติแอฟริกันกลุ่มเสี่ยง
และภัยความมั่นคงของไทยได้
1.2 คาถามการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจลงตราและระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตราของไทย ซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศไทยใช้เป็นแนวทางอยู่ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ สาหรับ
แนวทางการสกัดกั้นกลุ่มบุคคลสัญชาติไนจีเรีย แคเมอรูน กานา รวมถึงสัญชาติประเทศกลุ่มเสี่ยงและ
เฝ้าระวังแอฟริกาตะวันตกอื่นๆ ที่มีปัญหาด้านคุณสมบัติหรือมีแนวโน้มเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ
ในประเทศไทย
1.3 สมมุติฐานของคาถามการศึกษา
คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานตรวจลงตราและระเบี ยบปฏิ บั ติ การตรวจลงตราของไทยซึ่ ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาอนุมัติตรวจลงตราให้แก่บุคคลสัญชาติ
ไนจีเรีย กานา และแคเมอรูน ในช่วงก่อนมีนาคม พ.ศ. 2557 นั้น ไม่เพียงพอสาหรับการตรวจสอบ
คัดกรองบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง และมีขอบเขตไม่ครอบคลุมสาหรับการตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.4.1 ศึกษาสภาพปัญหาการตรวจลงตราบุคคลกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการบริหาร
จัดการปัญหาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา และผู้ทาการศึกษาระหว่างมีนาคม พ.ศ. 2557
ถึงธันวาคม 2560 ในบริบทของการคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไนจีเรีย กานา และแคเมอรูน
และการเอกสารปลอมแปลงคาร้องขอรับการ ตรวจลงตรา
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1.4.2 ศึ ก ษาข้ อ จ ากั ด ของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานตรวจลงตราในประเด็ น การใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ในการอนุมัติหรือปฏิเสธตรวจลงตราบนเหตุผลด้านความมั่นคง และประเด็นทักษะ/สมรรถนะของ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ/ เจ้าหน้าที่กงสุลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจลงตราที่เ หมาะสมสาหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจลงตราในประเทศกลุ่มเสี่ยง
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ผู้ศึกษากาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะช่วงที่ผู้เขียนรับผิดชอบ/ การปฏิบัติหน้าที่
กงสุลและตรวจลงตรา ระหว่างเดือนมีนาคม 2557 ถึงธันวาคม 2560 โดยมีวิธีการเรียนรู้เชิงประจักษ์
(empirical approach) โดยรวบรวมปัญ หาอุปสรรค รูปแบบการตกแต่งปลอมแปลงเอกสารและ
คุณสมบัติบุคคล การบิดเบือน หลอกลวง และเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสาหรับการขอรับ
การตรวจลงตราเดินทางไปประเทศไทยของบุคคลกลุ่มเสี่ยง ในช่ วงเวลายาวนานเกือบ 4 ปี รวมถึง
การปรับปรุงสมรรถนะข้าราชการ/บุคลากร การบริหารจัดการปัญหา อาทิ การปรับปรุงการประสานงาน
และข้อมูลกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาไปสู่ข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจอนุมัติหรือปฏิเสธ
การตรวจลงตรา
1.5.2 ผู้ ศึก ษาด าเนิ น การศึก ษาทบทวนผลงานการศึก ษาที่ มี ความสนใจและแนวทาง
การศึกษาที่คล้ายคลึงกันในรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (individual study) ของหลักสูตร นบท.
ในอดีตเชิงเปรียบเทียบ อันได้แก่ รายงานการศึกษา หัวเรื่อง “การประเมินกระบวนการตรวจลงตรา
ในรอบ 5 ปี : กรณี ศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา” ซึ่งจัดทาโดยนายเสรี มุท ธาธาร
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557 กับรายงานการศึกษาหัวเรื่อง “มาตรการในการตรวจลงตรา
เพื่อคัดกรองบุ คคลกลุ่มเสี่ยง (กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด)” ซึ่งจัดทาโดย
นายสุรเชษฐ์ บุญธินันท์ หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ปี 2560 ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นาเสนอคาถาม
และสมมุติฐานของคาถามการศึกษา ตลอดจนแนวพินิจในการศึกษา แตกต่างกับแนวทางการศึกษา/
วัตถุประสงค์ของผู้ศึกษาทั้งสองคนที่เน้นการศึกษารูปแบบเทคนิควิธีการที่พัฒนาและมีความซับซ้อน
ของกลุ่มบุ คคลกลุ่มเสี่ยง โดยผลการศึกษามุ่งที่จะเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่
กงสุ ล ในการตรวจสอบและใช้ดุ ล พิ นิ จในการพิ จารณาอนุ มัติ การตรวจลงตราแก่บุ ค คลกลุ่ ม เสี่ ย ง
นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติการตรวจลงตราที่มีอยู่
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึ ก ษาจะสะท้ อ นสภาพความเป็ น จริ งของปั ญ หา ข้ อ จ ากั ด ของระเบี ย บปฏิ บั ติ
การตรวจลงตรา และความท้าทายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กงสุลที่เผชิญต่อบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง
เทคนิ ค และรู ป แบบการปลอมแปลงเอกสารและบุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ น
โดยข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังกล่าวจะเพิ่มพูนสมรรถนะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ/
เจ้าหน้าที่กงสุลและตรวจลงตราในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางการสร้างเสริมประสบการณ์
ด้านการพิจารณาตรวจลงตราในประเทศกลุ่มเสี่ยงสาหรับข้าราชการการทูต ที่ไม่มีประสบการณ์และ
ได้ รั บ มอบหมายให้ ไปประจ าการและรั บ ผิ ด ชอบการตรวจลงตราบุ ค คลสั ญ ชาติ ก ลุ่ มเสี่ ยง โดยมี
ข้อเสนอแนะกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
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ต่อปั ญ หา/สภาพการณ์ ความเป็ น จริงในพื้ นที่ อันจะส่ งผลดีต่อการส่ งเสริมบทบาทของกระทรวง
การต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของไทย และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะ 20 ปีในมิติความมั่นคงด้วย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ผู้เขียนได้นาเสนอสภาพปัญหาการตรวจสอบคัดกรองเอกสารและบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสัญชาติไนจีเรีย กานา และแคเมอรูน ในช่วงระหว่างมีนาคม พ.ศ. 2557–
ธันวาคม 2560 โดยกาหนดขอบเขตการศึกษาอยู่ที่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้ศึกษาได้มีประสบการณ์
ในช่วงกว่า 4 ปี ของการทางานตรวจสอบเอกสารประกอบคาร้อง (visa applications) ในกระบวนการ
รับคาร้อง การอนุมัติ หรือการใช้ดุลยพินิจทางกงสุลในการปฏิเสธการตรวจลงตราของผู้ยื่นคาร้องฯ
จานวนรวมมากกว่า 10,000 ราย (ดังปรากฏรายละเอียดในบทที่ 1) ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ใช้ประโยชน์จาก
แนวคิดการศึกษาและบริหารจัดการปัญหาดังนี้
2.1 แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3 A’s (Assessment,
Acquisition, Application)
จากสมมุติ ฐ านการศึก ษา หากการพิ จ ารณาตรวจลงตราในมิ ติค วามมั่น คงให้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลไม่สามารถอาศั ยรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจลงตราของกระทรวงการต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการเสริมสร้างเพิ่มพูน
สมรรถนะเกี่ ย วกั บ การคั ด กรองบุ ค คลและตรวจสอบเอกสารที่ ถู ก ปลอมแปลงเป็ น พิ เศษให้ แ ก่
ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่กงสุลที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ในบทความ White Paper–The Strategic Value Assessment : Building Business
Advantage with Accurate Information about People ซึ่ งเรี ยบเรี ย งโดยนาย Douglas Reynolds,
Ph.D., Vice President, Assessment Technology, DDI และนาย Charles Consentino, Ph.D.,
Consulting Vice President, DDI Selections, Solutions Group จากการศึ กษาแนวทางการคั ดกรอง
คัดเลือกบุคลากรขององค์กร ได้ให้แนวคิด/ ขั้นตอนในการประเมินที่ประสบความสาเร็จ อันได้แก่
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น (เครื่ อ งมื อ การคั ด กรอง, การทดสอบประเมิ น คุ ณ สมบั ติ คุ ณ ลั ก ษณะ,
การสัมภาษณ์, การประเมินทักษะต่างๆ) การออกแบบระบบงาน และการนาการประเมินข้อมูลไปสู่
ภาคการปฏิบัติ เป็นต้น
ส าหรั บ การประยุ กต์ใช้เพื่ อแก้ไขปั ญ หาการตรวจลงตรา และบริบทของการสร้างเสริม
สมรรถนะของข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่กงสุล อันเป็นบุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจลงตราบุคคลสัญชาติ
กลุ่มเสี่ยง ควรมีรายละเอียดของกระบวนการ ดังนี้
2.1.1 แนวคิดการวิเคราะห์และประเมิน (assessment)
โดยผู้เขียนได้เก็บข้อมูลและสั่งสมประสบการณ์เชิงประจักษ์ หรืออีกนัยหนึ่งเป็น
การใช้แนวพินิ จเชิงประจักษ์ (empirical approach) ในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
ประเมินปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดอย่างสม่าเสมอ โดยพบว่าปัญหาหลายกรณีมีลักษณะเป็นคดี
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อาชญากรรมทั้ งที่ เกิดทั้ งในประเทศพื้ น ที่ ที่ ส ถานเอกอั ครราชทู ต ฯ รับ ผิ ด ชอบ และ/หรือเป็ น คดี
อาชญากรรมข้ามชาติที่กระทาในประเทศไทยด้วย ในบางกรณีผู้ศึกษาใช้กระบวนการการสอบสวน/
แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งอีกนัยหนึ่งเป็นการใช้แนวพินิจเชิงการสอบสวนในกระบวนการศึกษา
และแก้ไขปั ญ หา โดยมีการใช้ป ระโยชน์จากองค์ความรู้บางส่ วนในสาขาอาชญาวิทยาในแสวงหา
คาตอบสาหรับเอกสารหรือข้อมูลที่มีความซั บซ้อน ไม่ชัดเจน มีการศึกษาและติดตามพฤติกรรมของ
บุคคลกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายโดยเฉพาะบุคคลสัญชาติไนจีเรีย กานา และแคเมอรูน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่
เฝ้าระวังเป็นพิเศษเอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อมูลการกระทาความผิดที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่และมี
สถิติจานวนบุคคลผู้ต้องขัง มากเป็นพิเศษในประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2557 จนกระทั่งพบ
เทคนิคการปลอมแปลงเอกสาร บิดเบือนข้อมูล และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบการกระทา
ความผิด แนวคิดการวิเคราะห์และประเมินส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถเชิงวิเคราะห์มากขึ้น
ตามระดับและเพียงพอต่อการตัดสินใจใช้ดุลพินิจโดยชอบ ประกอบการอนุมัติหรือปฏิเสธการตรวจลงตรา
ได้อย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์
2.1.2 การคิดและแสวงหาแนวทาง (acquisition)
เพื่อแสวงหาเทคนิควิธีการที่จะพิสูจน์ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติบุคคลอัน
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาจากกระบวนการตามแนวทางข้อ (2.2) อาทิ การปรับปรุง
การบริห ารจัดการภายในฝ่ายงานกงสุ ล และการตรวจลงตราเพื่อการตัดสินใจ/ แก้ไขปัญ หาแบบ
รวดเร็ว ในระดับ วัน ต่อวัน หรือสั ป ดาห์ ต่อสั ปดาห์ จนถึงในระยะสั้ นและระยะยาว ผู้ ศึกษาจึงได้รับ
ความคิ ด และแสวงหาแนวทางการจั ด การกั บ ปั ญ หาการปลอมแปลงเอกสารในรู ป แบบต่ า งๆ
การบิดเบือนข้อมูลและ/หรือการปลอมแปลงคุณสมบัติตัวบุคคล เป็นต้น
2.1.3 การประยุกต์และพัฒนา (application)
นอกเหนือจากการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบัติใหม่ๆ
เพื่อการแก้ไขปัญหาหรืออุดช่องโหว่แล้ว แนวคิดเรื่องการประยุกต์และพัฒ นาจะกล่าวถึงความสาคัญ
ของประเด็น ดังนี้
1) การพัฒ นาเทคนิควิธีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน/ป้องปราม
ปัญหาในงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
2) การจัดทาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึง
หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาหรือใช้ประโยชน์
3) ความเป็นไปได้ในการออกแบบวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและ
เป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ ข้ า ราชการกระทรวงฯ ซึ่ ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ หรื อ ได้ รั บ มอบหมายความ
รับผิดชอบในการพิจารณาตรวจลงตราในกลุ่มประเทศที่มีบุ คคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรณีศึกษาของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบู จา และภูมิ ภ าคแอฟริกาตะวันตกนั้น มีเนื้ อหาที่ เป็นประโยชน์
สาหรับการเฝ้าระวังบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยงหรือเฝ้า ระวังของไทยอื่นๆ ด้วย เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหา
การลักลอบเข้าเมือง การพานักอยู่เกินกาหนด การโยกย้ายถิ่นฐานด้วยการแต่งงานและเหตุผลทาง
เศรษฐกิจของคนต่างด้าว การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ การค้าและขนยาเสพติด การฟอกเงินและ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ปั ญ หาข้ า มชาติ
(transnational) และเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสาคัญยิ่ง
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อนึ่ ง การศึ ก ษาในแนวทางการศึ ก ษาดั ง กล่ าวตามข้ อ (2.2) มุ่ งที่ จ ะอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ความเชื่อมโยงสอดคล้ องระหว่างแนวคิดและกระบวนการการจัดการปัญ หาการตรวจลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตาม ข้อ (2.2) กับผลสาเร็จในการแก้ไขปัญหา และการเพิ่มขีดความสามารถ
และสมรรถนะ (capacity building) ให้ แก่ข้าราชการกระทรวงฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา
ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ไขหรือแบ่งเบาปัญหาความมั่นคงของไทย อันเป็นสมมุติฐานประการหนึ่งของหัวข้อ
การศึกษาดังกล่าว
2.2 ความท้าทายในการปฏิบัติงานตรวจลงตราของข้าราชการ/กงสุลไทยในบริบทของมั่นคงและ
อาชญากรรม
นักการทูตเป็นบุคคลที่มีความรู้และความชานาญในด้านกิจการระหว่างประเทศ และได้รับ
แต่งตั้งมอบหมายจากรัฐหรือประเทศผู้ส่งหนึ่งๆให้ไปปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตในรัฐ หรือประเทศผู้รับ
ทั้งในฐานะเป็นผู้แทนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ การเจรจา และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศใน
ทุกด้าน รวมถึงงานการทูตเพื่อประชาชน อันได้แก่ งานกงสุลและงานตรวจลงตราด้วย
ผู้ เขี ย นศึ ก ษาพบว่ า สถานเอกอั ค รราชทู ต ของหลายประเทศ อาทิ สหรั ฐ เยอรมนี
เนเธอร์ แลนด์ อิน โดนี เซีย มาเลเซีย จะส่ งข้ าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ ห น่ ว ยงานด้านความมั่น คงที่
เกี่ ย วข้ อ งของประเทศตน ซึ่ งมิ ใช่ ข้ าราชการสายการทู ต จากกระทรวงการต่ า งประเทศ แต่ เป็ น
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากกระทรวงมหาดไทยบ้ า ง กระทรวงกิ จ การภายในประเทศและความมั่ น คงบ้ า ง
หรือหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมบ้าง เป็นต้น เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กงสุลและ
งานตรวจลงตรา ณ สถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ของตนในประเทศที่ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในด้ า น
อาชญากรรมหรือมีบริบทด้านความมั่นคง เนื่องจากประเทศดังกล่าวตระหนักดีว่า การพิจารณาคัดกรอง
บุคคลและเอกสารประกอบคาร้องขอรับการตรวจลงตราอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่ประเทศต้นทาง
หรือเป็นเสมือนเป็นต้นน้า มีความจาเป็นในงานเฝ้าระวังด้านความมั่นคงของประเทศ ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่เหล่านี้จึงมีความชานาญการพิเศษ มีทักษะเฉพาะด้านซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมในหลักสูตร
เฉพาะทาง3 (โดยเฉพาะฝ่ายกงสุล สถานทูตประเทศตะวันตกจะพิจารณาให้งานการตรวจและพิสูจน์
เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานตรวจลงตราของสถานเอกอั ค รราชทู ต เป็ น งานนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ย
คุณ สมบั ติที่ เพี ย งพอส าหรั บ การปฏิ บั ติงานให้ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานความมั่ นคงและเทคโนโลยี
สารสนเทศประเทศตนใช้อยู่
สาหรับประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลจะพิจารณาคัดเลือกและ
มอบหมายข้าราชการการทูต/ หรือข้าราชการสายสนับสนุนให้ ปฏิบัติงานกงสุล และตรวจลงตรา
อันเป็นส่วนหนึ่งของการ ทูตเพื่อประชาชน เสมือนใช้อานาจทางปกครองโดยชอบแทนหน่วยงานต่างๆ
ของไทย อาทิ กระทรวงมหาดไทย แรงงานและสวั สดิ การสั งคม ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ เป็ นต้ น
โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคาสั่ง ที่เกี่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับงานตรวจลงตรา
แม้จะมีระบบงานการปฏิบัติงานการตรวจลงตรา มีคู่มือสาหรับการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็น
3

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐเยอรมนี ประจาไนจีเรีย, งานการตรวจและพิสูจน์เอกสารที่เกีย่ วข้องกับงานกงสุล
และตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตเป็นงานนิติวิทยาศาสตร์ (forensic science) ประเภทหนึ่ง
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แนวการทางานร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่า งประเทศ สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก
อย่ างไรก็ ต าม ส าหรั บ การปฏิ บั ติ งานของข้าราชการ/เจ้ าหน้ าที่ ก งสุ ล ไทยในพื้ น ที่ ห รื อ
ประเทศซึ่งมีสภาพทุรกันดารและมีความเสี่ยงในมิติความมั่นคง ควรมีทักษะ/ สมรรถนะพิเศษเพื่อการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และความผิดพลาดต่างๆ ในการใช้วิจารณญาณอนุมัติหรือปฏิเสธการตรวจลงตรา
ในมิติความมั่นคงซึ่งมีความจาเป็นสาหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจทาง
ปกครองในต่างประเทศแทนหน่วยราชการไทยต่างๆ
2.3 การศึ ก ษาข้ อ จ ากั ด ของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตรวจลงตราและปฏิ บั ติ ก ารตรวจลงตราที่
เกี่ยวข้องของไทย
ในหลั ก การ งานตรวจลงตราในประเภทต่ างๆ จะอยู่ บ นพื้ น ฐานของกฎระเบี ย บ และ
แนวปฏิบัติการตรวจลงตราที่มีอยู่ ในกรณีการพิจารณาตรวจลงตราให้แก่บุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเฝ้าระวัง (ไนจีเรีย กานา แคเมอรูน เบนิน ชาด แอฟริกากลาง อิเควทอเรียล กินี และเซาตูเม
ปรินซิปี) ภายใต้ความรับผิดชอบ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ก็มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
และระเบี ย บการยื่ น เอกสารหลั ก ฐานประกอบ ค าร้ อ งการตรวจลงตรามากเป็ น พิ เศษ รวมถึ ง
การตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวนี้จะพิจารณาว่าเนื้อหาของกฎระเบียบเหล่านั้นไม่เพียงพอ
ต่อการคัดกรองบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ ยง รวมถึงอาจสร้างข้อจากัดต่อการใช้ “ดุลยพินิจ ” ในการ
พิจารณาอนุมัติหรือการปฏิเสธการตรวจลงตราของกงสุลในระดับหนึ่ง การศึกษาจะสารวจ “ช่องโหว่”
ในการอนุ มัติตรวจลงตราของบุ คคลซึ่งได้ ยื่นเอกสารประกอบคาร้องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแสดง
คุ ณ สมบั ติ บุ ค คลตามระเบี ย บและความจ าเป็ น ในกระบวนการยื่ น ขอรั บ การตรวจลงตรา
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบปกติ ไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์บุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง
2.4 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 การศึ ก ษาจะพิ จ ารณาศึ ก ษาทบทวนผลงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“การประเมินกระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ปี : กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา”
ซึ่ ง จั ด ท าโดยนายเสรี มุ ท ธาธาร หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต รุ่ น ที่ 6 ปี 2557 โดยส ารวจถึ ง
ผลการศึ กษาที่ มุ่ งเน้ น ปั ญ หาในทางมาตรฐานและประสิ ท ธิภ าพโดยเฉพาะอย่างยิ่ งกระบวนการ
ให้บริการ (service oriented management) ของงานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดย
ผู้ศึกษาดังกล่าวได้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับกระบวนการรับคาร้อง/ งานบริการทั้งในเชิง ระบบ
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาซึ่ง
ตั้งอยู่ ในกรุงอาบู จ า ในฐานะที่เป็ น best practices โดยผู้ ศึกษาได้เลื อกแนวคิดหรือทฤษฎีระบบ
(system theory) มาอธิบายเปรียบเทียบปัจจัยนาเข้า/ ผลลัพธ์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้ งสองที่
แตกต่างกัน เพื่อการเสนอแนวทางปรับปรุงข้อจากัดด้านกฎระเบียบ และด้านเทคโนโลยีของไทย
เพื่ อ ให้ ก ารให้ บ ริ การตรวจ ลงตรามีทั น สมัย ทั้ งในด้ านให้ บ ริการและการอนุ มั ติค าร้อ งของบุ ค คล
สัญชาติกลุ่มเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
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2.4.2 นอกจากนี้ ผู้ เขี ย นจะศึ ก ษาทบทวนผลงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“มาตรการ ในการตรวจลงตราเพื่ อ คั ด กรองบุ ค คลกลุ่ ม เสี่ ย ง (กรณี ศึ ก ษาสถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ กรุงอิสลามาบัด)” ซึ่งจัดทาโดยนายสุรเชษฐ์ บุญธินันท์ หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ปี 2560
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาท่านดังกล่าวเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของปัญหาการตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
โดยเน้นแนวคิดการปรับปรุงในเชิงโครงสร้างและกระบวนการทางาน โดยเป็นแนวคิดการบริหารแบบ
4 M (Man, Money, Material, Management) มีการกล่าวถึงการบริหารจัดการปัญหาการปลอมแปลง
เอกสาร แต่แนวพินิจดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในเชิงบริหารขององค์กรในภาพรวม
ในขณะที่ผู้เขียนมุ่งเน้นศึกษาว่ามีข้อจากัด/ ปัญหาอุปสรรค ใดที่เกี่ยวข้องในการทางานในพื้นที่ ซึ่งมี
จ าเป็ นต้ อ งตรวจสอบบุ คคลกลุ่ ม เสี่ ย งและเอกสารในเชิ ง กายภาพ ซึ่ ง ผู้ เขี ย นเห็ นว่ า กรณี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา การเสริมสร้างทักษะ/ สมรรถนะพิเศษของข้าราชการที่จะปฏิบัติ
หน้าที่จะเป็นส่วนสาคัญในการตรวจลงตราในมิติความมั่นคงให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถเป็น
แนวทางในการประยุกต์กับการตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่
อื่นๆ ด้วย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
คาว่า “การตรวจลงตราในมิติความมั่นคง” ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในรายงานโทรเลขของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ในทัศนะของผู้เขียน การตรวจลงตราในมิติ
ความมั่นคง คือ การปฏิบัติหน้าที่พิจารณาตรวจลงตราโดยมุ่งเน้นต่อบทบาทการรักษาความปลอดภัย
และความมั่นคงด้วยการสกัดกั้น ป้องกัน ป้องปราม หรืออย่างน้อยก็เฝ้าระวังจากสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศต้นทาง โดยมิให้บุคคล หรือกลุ่ มบุคคลที่ตรวจสอบพบคุณสมบัติ
ไม่เหมาะสม มีพฤติการณ์ ห รือประวัติที่สุ่ มเสี่ ยงต่อความมั่นคง ได้รับการตรวจลงตราเดินทางเข้า
ประเทศไทย ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีคุณสมบัติหรือพฤติการณ์ ดังนี้
1) บุคคลซึ่งมีบัญชีบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเหตุผลต่างๆ
2) บุคคลซึ่งมีคุณ สมบั ติห รือมีพฤติการณ์ ห รือมีข้อมูล หลักฐานที่เชื่อได้ว่า เกี่ยวข้องกับ
เครื อ ข่ า ยการก่ อ อาชญากรรมข้ า มชาติ ป ระเทศต่ า งๆ ลั ก ลอบการเข้ า เมื อ งและพ านั ก อยู่ เกิ น
กาหนดเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบในประเทศไทย
3) บุ ค คลซึ่งเมื่อพิ จ ารณาตรวจสอบแล้ ว พบว่ามีการใช้เอกสารหลั กฐานประกอบเป็ น
หลักฐานประกอบคาร้องขอรับการตรวจลงตราที่ตกแต่งปลอมแปลงเอกสาร และ/หรือข้อมูล ใดๆ
อันเป็นเท็จแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยอาจพบว่ามีคุณสมบัติบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเดินทางและประเภทของวีซ่า (type of visas)4 ซึ่งบุคคลกลุ่ม (ค) ประเภทนี้ เป็นกลุ่มบุคคลซึ่ง
พบมากในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งหน่วยราชการไทยให้ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มบุคคลข้อ (ก)
และ (ข)
ผู้เขียนพิจ ารณาเห็ น ว่า การพิจารณาอนุมัติห รือปฏิเสธตรวจลงตรากลุ่ มบุคคลดังกล่ าว
จาเป็นต้องอาศัยดุลพินิจอันเกิดจากทักษะเฉพาะในการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติบุคคล
และเอกสาร ซึ่งปัจจุบัน การปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติการตรวจลงตราของกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศจึงไม่น่าเพียงพอ ต่อการทางานดังกล่าวได้อย่างบรรลุผล ซึ่งเป็นแกนหลักในหัวข้อ
การศึกษาส่วนบุคคลของผู้เขียน

4

ผู้เขียน, การเสนอเอกสาร Non Paper ต่อที่ประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ สรุปหลักการพิจารณาการตรวจลงตรา
ในมิติความมั่นคงด้วยแนวคิด 6R’s อันได้แก่ Right Identity, Right documentation, Right Purpose of
Travelling, Right history of journey (in the concerned passports), Right visa submission Procedures,
กรกฎาคม 2561
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3.2 สภาพการณ์การปฏิบัติงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่าง
มีนาคม พ.ศ. 2557–ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 และมีภ ารกิจ
ครอบคลุมสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียกับประเทศอื่นในกลุ่มแอฟริกาตะวันตกอีก 8 ประเทศ อันได้แก่
สาธารณรัฐกานา แคเมอรูน คองโก แอฟริกากลาง เบนิน ชาด อิเควทอเรียล กินี และเซาตูเม ปรินซิปี
โดยในงานการตรวจลงตราบุคคลสัญชาติเหล่านั้นดังกล่าว มีปัญหาและความท้าทายอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการบุคคลสัญชาติไนจีเรีย กานา และแคเมอรูน จานวนมาก ซึ่งหน่วยงานไทยได้จัดเป็นกลุ่ม
บุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติการณ์และก่อปัญหาด้านอาชญากรรมและเป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
สาหรับไทย โดยมีสถิติการประกอบอาชญากรรมและเป็นผู้ต้องขังตกค้างจานวนมากในไทย ก่อนที่
ผู้เขียนจะเดินทางมาประจาการ
ในช่วง 3–6 เดือนแรกในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เขียนพบว่า ปัญหาการตรวจสอบและคัดกรอง
เอกสาร และคุณสมบัติบุคคลเป็นงานที่ยาก มีความซับซ้อนและมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสูง
ในการอนุมัติตรวจลงตราบุคคลกลุ่มเสี่ยง ซึ่งบุคคลสัญชาติกลุ่ มเสี่ยงเหล่านั้นจะแฝงทั้งในรูปแบบ
นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยตลอดการปฏิบัติงานดังกล่าวเกือบสี่ปี ผู้เขียน
ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical approach) พบว่า การอนุมัติตรวจลงตราในอดีต
(ก่อนปี พ.ศ. 2557) แม้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและด้วยความสุจริต แต่ก็มีความสุ่มเสี่ยง
ต่อการอนุมัติให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารปลอมแปลง
ต่างๆ หรือมีประวัติการเดินทางที่ผิดปกติไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติบุคคลจริง5 อันเกิดจากขาดความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติบุคคลโดยรวม จนหลายกรณีนามาสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา
และส่งผลกระทบต่อประเทศ อันได้แก่ การลักลอบพานักในประเทศไทยเกินกาหนดเวลาที่กฎหมาย
กาหนด การประกอบอาชญากรรมประเภท ยาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ สื่อสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การหลอกลวงในรูปแบบ scams ขบวนการฟอกเงินระหว่างประเทศ การสมรส
และมีบุตรกับหญิงไทย รวมถึงขบวนการปลอมแปลงเอกสารประเภทต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิชาการ
ที่ซับซ้อน ซึ่งถูกนามาใช้ในกระบวนการติดต่อราชการต่างๆ รวมถึงการใช้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา
จากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย เป็นต้น
ความรู้และความเข้าใจสภาพการณ์ ความเป็นจริงของปัญหา ข้อจากัด และแนวทางแก้ไข
ในงานตรวจ ลงตราในมิติความมั่นคงของผู้เขียน น่าจะเกิดจากประสบการณ์ในการตรวจสอบคาร้อง
และเอกสารของผู้ ยื่ น คาร้องขอรั บ การตรวจลงตราในช่ว งสี่ ปี ของการปฏิ บัติ ห น้าที่ ดังกล่ าวอย่าง
เคร่งครัด (สถิติระหว่าง 21 มีนาคม 2557 ถึง 27 มีนาคม 2562 มีผู้ยื่นคาร้องขอรับการตรวจลงตรา
จ านวนรวม 13,655 ราย) 6 และแก้ไขปั ญ หาซึ่งเป็ น กรณี ศึ กษาส าหรับ บุ ค คลกลุ่ ม เสี่ ยงแอฟริก า
5

สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นจากข้อมูลการเดินทาง อาทิ ตราประทับเข้า-ออกเมืองประเทศต่างๆ ระยะเวลาการ
พานัก ตรายางประทับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะปรากฏชัดเจนในหนังสือเดินทางทั้งฉบับเก่าที่หมดอายุ และ
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งหลายกรณี สามารถตรวจพบไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติบุคคลที่กล่าวอ้าง หรือพบความผิดปกติอื่นๆ
ชัดเจน อาทิเช่น การปลอมแปลงตรายางต่างๆ บนหนังสือเดินทาง นาไปสู่การตัดสินใจใช้ดุลพินิจปฏิเสธการตรวจ
ลงตราได้โดยไม่ต้องนัดสัมภาษณ์ผยู้ ื่นคาร้องเพิ่มเติม
6
Royal Thai Embassy, Abuja. Visa Applications Summary Report, 17 June 2019.
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ตะวัน ตกส าหรั บ หน่ ว ยราชการในไทยเป็ น จานวนมาก การศึก ษาพบว่าบุ ค คลสั ญ ชาติ แอฟริกั น
ตะวันตกหลายกลุ่มจะดาเนินการหรือมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายในลักษณะข้ามชาติ
โดยเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน มีพัฒ นาการที่ซับซ้อนขึ้น ยากแก่การตรวจสอบ หากข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่กงสุล (ด้านตรวจลงตรา รวมถึงงานสัญชาติและนิติกรณ์ด้านเอกสารไม่มีประสบการณ์หรือ
ความรู้ที่บริหารจัดการเพียงพอ) จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้เขียนได้จาแนกพฤติการณ์ตาม
สั ญ ชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2560 ผู้ เขียนได้ ตรวจสอบพบ และรวบรวมรูป แบบพฤติก รรมที่
สามารถพิจารณาเป็นกรณีศึกษาโดยแบ่งตามรายสัญชาติและจานวนสถิติที่มีปัญหาได้ ดังนี้
3.2.1 ไนจีเรีย
นับ ตั้งแต่กระแสโลกาภิวัฒ น์ ในทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา หลายประเทศต่างๆ
ประสบปั ญ หาอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จจากกลุ่ ม Scam 419 ในไนจีเรีย ซึ่งสหรัฐ อเมริกาและ
อังกฤษมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจานวนมาก 7 และปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปมาก
ขบวนการดั ง กล่ า วได้ พั ฒ นารู ป แบบอาชญากรรมทางอิ เลคทรอนิ ก ส์ (E–Frauds) ในรู ป แบบ
financial scam, phishing, romance scam, E–theft เป็นต้น ทั้งนี้ บุคคลสัญชาติไนจีเรียเชื้อสาย
เผ่ าอิกโบ (Igbo) ซึ่งเป็ น หนึ่ งในกลุ่ มประชากรที่ มีสั ดส่ ว นกว่า 1 ใน 5 ของประชากรไนจีเรียซึ่งมี
จานวนกว่า 201 ล้านคน8 รวมถึงมีถิ่นฐานที่กระจายในทวีปแอฟริกา (โดยอาจ มีเชื้อสายเผ่ายอรูบา
(Yoruba) ปะปนบางส่วนหนึ่ง) ได้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐาน และแต่งงานในประเทศต่างๆ โดยหลายปีที่
ผ่านมา
ประเทศไทยรวมถึ ง ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อื่ น ๆ จึ ง เป็ น
เป้าหมายสาคัญของขบวนการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน โดยสถิติผู้ต้องขังในเรือนจาไทยในปี พ.ศ.
2557 มีชาวไนจีเรียในมากกว่า 500 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนอันดั บหนึ่งของผู้ต้องขังต่างชาติ9 (มิได้รวมถึง
ผู้ต้องขังบุคคลสัญชาติแอฟริกันตะวันตกอื่นๆ ที่อาจปลอมแปลงเอกสารและอัตลักษณ์บุคคลชาติอื่น
ทั้งที่มีสัญชาติไนจีเรีย) การเดิน ทางเข้าเมืองของบุคคลคนเหล่านี้มักมีพฤติกรรมมุ่งตั้งถิ่นฐานหรือ
ชุม ชนเพื่ อ สร้ างเครื อ ข่ายช่ ว ยเหลื อ กั น ในระยะยาว เพื่ อ ที่ จะมี ค รอบครัว และมี บุ ต รกับ หญิ งไทย
กลุ่มคนเหล่านี้ ไม่มีการศึกษาสูง ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง หน้า ฉากมักเป็นพ่อค้าเร่ ทาธุรกิจแบบ
ซื้อสินค้าเงินสดและขนส่ง (cash and carry) แต่มักจะอาพรางกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด
การฟอกเงินโดยการซื้อสินค้าไทยกลับไนจีเรีย
สาหรับการยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทย บุคคลกลุ่มนี้อาศัยบุคคลหรือ
ขบวนการที่มีความสามารถและชานาญในการปลอมแปลงเอกสารในประเภทต่างๆ อาทิ เอกสาร
ราชการไนจี เรี ย ประกอบคุ ณ สมบั ติ เอกสารรับ รองประวัติ ย าเสพติ ด ของ Narcotic Drugs Law
7

Misha Glenny, McMafia : A Journey Through the Global Criminal Underworld New York, Vintage
Books, A Divison for Random House, INC., 2009. 161-183
8
อ้างอิงแหล่งที่มา https:// worldometers, 2019.
9
ข้อมูลประสานงานภายในกับกองบังคับการตารวจยาเสพติด สาหนักงานตารวจแห่งชาติ ( ผู้ต้องขังบุคคลสัญชาติ
อาจประกอบด้วยประเทศอื่นๆ แต่มีหลายกรณีที่สานักงานตารวจแห่งชาติและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่า เป็นบุคคลสัญชาติไนจีเรียแต่ถือหนังสือเดินทางปลอมของชาติอื่นๆ เช่น หนังสือ
เดินทางของแซมเบีย แอฟริกาใต้ ฯลฯ เป็นต้น
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Enforcement Agency (NDLEA) เอกสารรับรองด้านธุรกิจต่างๆ อันได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท
หนังสือรับรองจากธนาคารพาณิชย์ (Bank Statement) เอกสารรับรองการขนส่งสินค้า (shipping
invoice) เพื่อการยื่นขอรับการตรวจลงตรา ดังนั้น มาตรการคัดกรองบุคคลและเอกสารประกอบคาร้อง
ขอรับการตรวจลงตราที่รัดกุมและเข้มงวด รวมถึงความสามารถและประสบการณ์อันเหมาะสมของ
เจ้าหน้าที่กงสุลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงจะสามารถบริหารจัดการการตรวจลงตราและป้องปรามบุคคล
เหล่านี้ได้ภายใต้เวลาการทางานที่ค่อนข้างจากัด
3.2.2 แคเมอรูน
สืบเนื่องจากด้วยปัญหาการเศรษฐกิจและสังคมจากการแตกแยก และความขัดแย้ง
ด้านเชื้อชาติและภาษาในแคเมอรูน ทาให้ บุคคลสัญ ชาติแคเมอรูนพยายามย้ายถิ่นฐานและ/หรือ
แสวงหางานทาในต่างประเทศ นาไปสู่ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารแคเมอรูน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วุ ฒิ บั ต รหรื อ ปริ ญ ญาบั ต ร และบางกรณี มี ก ารตกแต่ ง ปลอมแปลงหนั งสื อ เดิ น ทางชี ว มาตร
(biometrics) โดยเฉพาะกลุ่มครูต่างชาติหรือนักฟุตบอลในไทย ซึ่งมีขบวนการนายหน้าในไทยและ
แคเมอรูนดาเนินการโดยใช้เทคนิคที่ดี และอาศัยจุดอ่อน ที่เดิมหน่วยงานไทยขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เอกสารแคเมอรูนทุกประเภททั้งฉบับภาษาไทย–ฝรั่งเศส ทั้งนี้ แม้หน่วยงานไทยจะมีการปราบปราม
จับกุมเป็นระยะๆ แต่ยังไม่ประสบความสาเร็จมากนัก
3.2.3 กานา
ด้วยปัญหาบีบคั้นทางเศรษฐกิจ การศึกษาและการว่างงานในประเทศ ทาให้คนกานา
รุ่นหนุ่มจานวนมากแสวงหาโอกาสในชีวิตการเดินทางไปหางานในไทย ซึ่งมักพบบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ
หลายรายตกเป็ น เหยื่ อ ของขบวนการปลอมแปลงเอกสารธุ ร กิ จ และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา รวมถึ ง
การพานักอยู่เกินและตกค้างในไทย
3.2.4 บุคคลสัญชาติแอฟริกันตะวันตกอื่นที่มีถิ่นพานักในไนจีเรีย/ประเทศเขตอาณา
บุ คคลสั ญ ชาติ กิ นี (Guinean) จ านวนมากมี ถิ่ น พ านั กในไนจี เรี ย ประกอบธุ รกิ จ
ค้าพลอยที่กรุงเทพฯ และจันทบุรี ซึ่งบุคคลซึ่งมีปัญหาด้านเอกสารและการปลอมแปลงเอกสารบ้าง
เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือแสดงถิ่นพานักในไนจีเรีย และเอกสารอ้างอิงทางธุรกิจจะ
เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่นอกไนจีเรียหรือเป็นพ่อค้าวิ่งพลอย สาหรับบุคคลอย่างไรก็ตาม สัญชาติแอฟริกัน
อื่นๆ ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ ชาด เบนิน แอฟริกากลาง อิเควทอเรียลกินี และ
เซาตูเม ปรินซิปี นั้ น ในช่วงปี พ.ศ. 2557–พ.ศ. 2560 ดังกล่าว พบปัญหาการปลอมแปลงเอกสารน้อย
โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะมุ่งเน้นเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้อง ชนิดหรือประเภทของหนั งสือเดินทาง
และวัตถุประสงค์การเดินทางของบุคคลที่มายื่นขอรับหนังสือเดินทางเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบคัดกรองและได้
ปฏิเสธตรวจลงตราให้แก่บุคคลสัญชาติไนจีเรีย แคเมอรูน กานา (รวมถึงกินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน
แซมเบีย ซึ่งอ้างการมีถิ่น พานั กในประเทศเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ) จานวนประมาณ
2,500 คน ซึ่งเมื่อคานวณอัตราส่วนผู้ยื่นคาร้องและผู้ถูกปฏิเสธการตรวจลงตรา เป็นสถิติ/สัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30 (หรือ 1 ใน 3 รายของผู้ได้รับการ ตรวจลงตราทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธ) ซึ่งเกือบ
ทั้งหมดเป็นการคัดกรองตรวจสอบพบความผิดปกติในกระบวนการพิจารณาตรวจลงตรา มิได้เกิดจาก
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กลุ่ มบุ คคลที่ มี รายชื่ออยู่ ในบั ญชี ต้ องห้ ามหรือเป็ นผู้ เคยกระท าความผิ ดแล้ ว ในประเทศไทย แต่เป็ น
คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ไม่มีประวัติใดๆในไทยหรือต่างประเทศ
อนึ่ง ในช่วงสี่ปี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบพบรูปแบบการปลอมแปลงเอกสาร
การให้ ข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ รวมถึ งรู ป แบบและเทคนิ ค ต่ า งๆ อั น ซั บ ซ้ อ น โดยทุ ก ๆกรณี ได้ ร ายงาน
กระทรวงฯ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุ ล ใหญ่ ที่เกี่ยวข้องทราบและเฝ้ าระวัง โดยมี
กรณีศึกษาสาคัญ อันได้แก่
1) กรณี ก ลุ่ ม การประชุ มนั กบวชองค์กร สั ญ ชาติ ไนจีเรีย โดยโยงใยกั บบริษั ท นายหน้ า
อินเดียปลอมแปลงหนังสือนาขอรับการตรวจลงตราจากหน่วยราชการไทย (ไนจีเรีย/ อินเดีย)
2) กรณีหลอกลวงบริษัทสร้างภาพยนตร์ไทยให้รับจ้างถ่ายทาวิ ดิทัศน์ประกอบเพลงให้แก่
คณะนักร้องแคเมอรูนปลอม โดยจะขอรับรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทยเป็นสาคัญ (แคเมอรูน)
3) กรณีหน่วยราชการไนจีเรียบางหน่วยนาคณะเดินทางไปประเทศไทย โดยสอดแทรก
รายชื่อบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติมารับการตรวจลงตราไปประเทศไทยด้วย (ไนจีเรีย)
4) กรณี ก ารตรวจสอบโครงการน าคณะนั ก ธุ ร กิ จ ลงทุ น ด้ า นเกษตรพั น ธะสั ญ ญา
(contract–farming) ไนจี เรีย เยื อนไทย/ ร่วมทุนกับ บริษั ทพันปี กรุ๊ป จ.ศรีส ะเกษ (ไนจีเรีย/ไทย
ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวมีคดีความ ในประเทศไทย)
5) กรณีบุคคลสัญชาติไนจีเรียยื่นคาร้องขอรับการตรวจลงตรา Non Immigrant รหัส O
โดยอาศัยการจดทะเบียนสมรสปลอมที่อาเภอโนนสัง จ. หนองบัวลาภู เพื่อการแอบอ้างสถานะสมรส
(ไนจีเรีย/ไทย โดยเป็นคดีความในประเทศไทย)
6) กรณีการแอบอ้างคุณสมบัติการประกอบธุรกิจลงทุน ทุนจดทะเบียนขั้นต่า 2 ล้านบาท
กับ สานั กทะเบี ยน กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า ก.พาณิ ช ย์ เพื่อการมีคุณ สมบัติขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทผู้มีถิ่นพานักชั่วคราว/ธุรกิจในไทย หรือ Non Immigrant รหัส B (ไนจีเรีย/ไทย)
7) กรณีการจดทะเบียนสมรสอาพรางกับหญิงไทยรายบุคคลของบุคคลสัญชาติไนจีเรียและ
กานา ภายหลังได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวเข้าไทย การมีบุตรนอกสมรสกับหญิงไทยและ
นาบุตรที่ยังเป็น ผู้เยาว์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรมาไนจีเรีย และเพื่อการ
ต่อรองการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (ไนจีเรีย)
8) กรณี ก ารปลอมแปลงเอกสารคุณ วุฒิ การศึ กษาเพื่ อการสมั ครเป็ นนั กศึ กษา และครู
อาจารย์จานวนมากในประเทศไทย (แคเมอรูน ไนจีเรียและกานา)
9) กรณีการปลอมแปลงเอกสาร Certificate of Transfer or Release ที่ออกโดยสมาคม
ฟุตบอลท้องถิ่นของบุคคลที่แอบอ้างสถานะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ (กานา/ไนจีเรีย)
10) การตรวจสอบพบวีซ่าสติ๊กเกอร์ และตราประทับของ ตม.ของไทยและต่างชาติปลอม
เพื่อขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐและเกาหลีใต้ (ไนจีเรีย)
11) กรณีการปลอมแปลงเอกสารราชการ หน่วยราชการ สถานศึกษาไทยของกลุ่มขบวนการ
ไนจีเรีย กานา แคเมอรูนและประเทศต่างๆ ในแอฟริกาตะวันตก ทุกประเภท ( อาทิ หนังสือเดินทาง
เอกสารผู้มีถิ่นพานัก เอกสารรับรองพฤติกรรมยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม ตราประทับการเข้าเมือง
ณ ด่านสากลและด่านชายแดนทางบก และเอกสารเกี่ยวกับการมีถิ่นพานักในประเทศเขตอาณาของ
สอท.ฯ เป็นต้น) โดยมีการพัฒนารูปแบบเทคนิคโปรแกรม photo shop ที่ซับซ้อนขึ้นโดยลาดับและ
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ถูกใช้โดยเชื่อมโยงกับการสร้างนิติกรรมอาพราง หรือการสร้างเรื่องเท็จต่างๆ (fabrication) เพื่อให้มา
ซึ่งการอนุมัติการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต และการอนุมัติพานักอยู่ต่อในราชอาณาจักร
(ไนจีเรีย กานา แคเมอรูน ไทย) เป็นต้น
3.3. ข้อจากัดของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจลงตราในการคัดกรองคุณสมบัติบุคคลกลุ่มเสี่ยง
และการปลอมแปลงเอกสาร
3.3.1 คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานการตรวจลงตราและการใช้ ดุ ล พิ นิ จ อนุ มั ติ ห รื อ ปฏิ เสธ
การตรวจลงตรา
จากข้อ (3.2) ผู้ เขียนได้ศึ กษาและรวบรวมรูปแบบอัน หลากหลาย และมีค วาม
ซับซ้อนของพฤติการณ์บุคคลกลุ่มเสี่ยงสัญชาติแอฟริกาทั้งในแง่คุณสมบัติบุคคลและการปลอมแปลง
เอกสารประกอบคาร้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ประสบในช่วงปี
2557–2560
ส าหรั บ แนวทางปฏิ บัติห น้าที่ตรวจลงตราโดยทั่ วไป กระทรวงการต่างประเทศ
โดยกรมการกงสุล ได้จั ด ทา คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจลงตราโดยมอบอานาจให้ แก่ข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ในการอนุมัติตรวจลงตรา
โดยอาศัยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และระเบียบ/คาสั่งต่างๆ ซึ่งออกโดยสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ อันถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (standard operation procedures) ร่วมกันและมี
การปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัยเป็นระยะๆ
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจลงตราฯ ดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลที่จาเป็นยิ่ง
อาทิ ลักษณะหรือประเภทเอกสารหรือหนังสือเดินทางที่สามารถตรวจลงตราได้ ประเภทการตรวจลงตรา
(type of visa) อายุใช้งานการตรวจลงตรา (validity of visa) ระยะเวลาการพานักในราชอาณาจักร
(validity of visa) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา การยกเว้นการตรวจลงตรา การตรวจลงตราคนชาติ
ที่มี วิธีการพิ จ ารณาเป็ น พิ เศษ 10 (ซึ่ งครอบคลุ ม ประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอั ครราชทู ต ฯ
เช่นกัน) ฯลฯ เป็นต้น และนอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิ จารณาตรวจลงตราแล้ว
คู่มือการปฏิบัติฯ ก็ได้ระบุข้อมูลและคาแนะนาในการตรวจลงตราเกี่ยวกับความพยายามในการให้
ข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ และพฤติ ก ารณ์ ต่ างๆ ของบุ ค คลต่ า งด้ า ว โดยเฉพาะบุ ค คลสั ญ ชาติ ก ลุ่ ม เสี่ ย ง
โดยขอให้ส ถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ใหญ่ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาเอกสาร และ
การสัมภาษณ์ และหากมีข้อสงสัย สามารถมีโทรเลขขอหารือกระทรวงฯ ก่อนหรือประสานเป็นการ
ภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม
อย่ างไรก็ตาม ผู้ เขียนศึกษาพบว่า การปฏิ บัติตามเนื้อหาในคู่มือการปฏิบั ติงาน
ตรวจลงตราแต่เพียงด้านเดียวไม่เพียงพอสาหรับการตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของสถานเอกอัครราชทูต
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กระทรวงการต่างประเทศ, คู่มือการปฏิบัติการตรวจลงตรา, มกราคม 2559, บทที่ 3-5 และตามโทรเลข
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ 0303/ ว.6/ 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559
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ซึ่งมีสถิติการปฏิเสธการตรวจ ลงตราในระยะปี พ.ศ. 2557–พ.ศ.2561 มีปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 20–25
ในแต่ละปี11 ด้วยเหตุผลของความมั่นคง โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
1) .ในการกระบวนการยื่นคาร้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น
บุ คคลกลุ่ มเสี่ ย งต่างก็ยื่ น เอกสารหลักฐาน รวมถึงเอกสารรับรองต่างๆ ครบถ้วนตามระเบียบของ
กระทรวงการต่างประเทศและเป็นไปตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกาศหรือกาหนด
แล้วแต่กระบวนการตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธตรวจลงตราให้แก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงตามที่ผู้เขียนศึกษาใน
ข้อ (3.2) ทั้งหมดเกิดจากการใช้ดุลพินิจ
2) การใช้ดุ ล พิ นิจ ดังกล่ าวอยู่ บ นพื้ น ฐานของการวิเคราะห์ และประเมิน ข้อ มู ล
(assessment) โดยมีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร การสอบสวน (สัมภาษณ์ เป็นเพียงเทคนิคด้านหนึ่ง)
การสืบค้นข้อมูล และรวมรวมจัดเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบเอกสาร การรับรองเอกสารตามกฎหมาย
(notary public) ตัวอย่างลายเซ็น ตรายางประทับ กับตัวอย่างต้นฉบับและตัวอย่างการปลอมแปลง
ซึ่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ เ ก็ บ รวบรวมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อั น เป็ น วิ ธี ก ารเชิ ง การสอบสวน
(investigative approach) เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่า เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอรับการตรวจลงตรา
และคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวเป็นการยื่นเท็จ (frauds) หรือไม่12 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมิได้กาหนดไว้
ในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจลงตรา
3) สาหรับการปลอมแปลงเอกสารและคุณสมบัติบุคคลบางครั้งมีความซับซ้อน
และใช้เทคนิคปลอมแปลงขั้นสูง ย่อมเป็นเรื่องที่ยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้น สาหรับกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารเป็ น ทางเทคนิ ค ซึ่ งหลั ก เกณฑ์ ท างนิ ติ วิท ยาศาสตร์ร ะดั บ พื้ น ฐานก็ ส ามารถใช้
ตรวจสอบเอกสารปลอมได้จานวนมาก
4) สาหรับเอกสารตามข้อ (ค) หากเอกสารหรือหนังสื ออ้างอิงดังกล่าวมิได้ออก
โดยหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศไทย กรมการกงสุลหรือกรมภูมิภาคที่เกี่ยวข้องของกระทรวง
การต่างประเทศย่อมไม่สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง (authenticity) ของบุคคลและเอกสาร
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆได้
กระบวนการทางานและความรับผิดชอบดังกล่าวจึ งตกเป็นภาระความรับผิดชอบ
ของเจ้ าหน้ าที่ ก งสุ ล ของสถานเอกอัค รราชทู ต ฯ ที่ จะต้ องบริห ารจัดการด้ ว ยตนเองในระดั บ หนึ่ ง
หากพิจารณาเนื้อหาคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจลงตราของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
แม้จะเสมือนคัมภีร์สาหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งมอบอานาจแก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ของไทยในการอนุมัติตรวจลงตราใดๆ โดยอาศัยตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และสอดคล้องกับระเบียบ/ คาสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ แต่เนื้อหาก็
มิได้เกี่ย วข้องใดๆ กับ สมรรถนะ ทั กษะความช านาญการ การใช้ ดุล พิ นิจตัด สิ นใจของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่กงสุลในงานการตรวจสอบเอกสารหรือคุณสมบัติที่พิสูจน์ว่าถูกปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ
11

Royal Thai Embassy, Abuja, “Statement of Clarification on the Daily Times”, Press Release, 31
August 2017
12 หลัก 5M Model เป็นหลักการบริหารจัดการองค์กรที่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยการมอง 5 ปัจจัย อันการ
แก่ Manpower (กาลังคน) Machine (เครื่องจักรเครื่องมือ) Material(วัสดุอุปกรณ์) Method (วิธีการ)
Management(การจัดการ) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและนาไปพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา
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คุณ สมบั ติ ส าคั ญ ที่ ก ล่ าวข้ างต้ น ส่ งผลต่ อ ระดั บ ของขี ด ความสามารถในการใช้
“ดุลพินิจ” หรือการใช้ดุลพินิจโดยชอบโดยตรง ทาให้การใช้ดุลพินิจ มีหลักเกณฑ์ เที่ยงตรงและมี
ประสิทธิภาพ ในการประกอบการตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธการตรวจลงตราบุคคลกลุ่มเสี่ยง หรือ
บุคคลสัญ ชาติกลุ่ มเสี่ย งจ านวน 31 สั ญ ชาติ 13 ซึ่งได้รวม ไนจีเรีย แคเมอรูน กานา แอฟริกากลาง
สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียล กินี เซาตูเมและปรินซิปี ซึ่งอยู่ ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ไว้ด้ วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง หากข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ กงสุ ล ที่ จะเดิน ทางไปทาหน้ าที่ ไม่เคยมี
ประสบการณ์การทางานในประเทศที่มีบริบทด้านความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติคล้ายๆ กัน
ถึงแม้ ว่าก่ อนออกประจ าการ จะกาหนดให้ มีก ารฝึ ก อบรมระยะสั้ น หรือ ซัก ซ้อมการทางานก่อ น
เดินทางก็ตาม
อนึ่ง คาว่า “ดุลพินิจ” หรือ “การใช้ดุลพินิจ” นั้นปรากฏในพระราชบัญญัติว่าด้วย
วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมายความถึง ดุลพินิจทางปกครอง ซึ่งเป็นอานาจการตัดสินใจโดย
อิสระที่จะเลือกกระทาการ หรือ ไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกาหนดหรือบัญญัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับ “ข้อเท็จจริง” และเจตนารมณ์ของกฎหมายในกรณีเฉพาะเรื่อง ด้วยการตัดสินใจ
ที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในการพิจารณากาหนด
เงื่อนไขใดๆ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง ทั้งนี้ หากมีการใช้ “เหตุผลอันสมควร” แล้ว ก็ให้ถือว่า
เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้อานาจดุลพินิจโดยชอบ
อย่างไรก็ตาม ในแง่มุมของปัญหาในพื้นที่จริงของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ มีความซับซ้อนและความยากในการการตรวจสอบเอกสาร/ประวัติบุคคลสัญชาติ
ต่างๆ ในเขตอาณา หลั กฐานเอกสารท้องถิ่นภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสทั้งที่ออกโดยภาครัฐ องค์กร
ระหว่างประเทศและที่มิใช่ระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจและเอกชนจานวนมากซึ่งล้วนมีมาตรฐาน รูปแบบ
ตรายางประทับ ความน่าเชื่อถือของลายเซ็นและบุคคลอ้างอิงรับรองความน่าเชื่อถือ ล้วนมีข้อจากัด
อย่างมากมาย ทั้งในมิติที่ตั้งภูมิศาสตร์ หรือระยะทางที่ห่างไกล มีข้อจากัดด้านการสื่อสารที่ทันสมัย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกรณี ไนจี เรี ย และแคเมอรูน ซึ่ งมี พื้ น ที่ ก ว้างใหญ่ มี รู ป แบบการปกครองแบบ
สหพันธรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องยากสาหรับเจ้าหน้าที่/ ข้าราชการกงสุลจะพิจารณาตั ดสินว่าเอกสารเป็นของ
หน่วยงานใด เป็ นเอกสารจริงหรือไม่ หรือตกแต่ง ปลอมแปลงตรงตาแหน่งใดของเอกสาร เป็นต้น
นอกจากนี้ ข้อจากัดในเชิงปริมาณของคาร้องขอรับการตรวจลงตราในแต่ละวัน รวมถึงข้อจากัดด้าน
เวลาในการปฏิบัติงาน ย่อมไม่สามารถกระทาได้ตามคาแนะนา/ เจตนารมณ์ของคู่มื อการปฏิบัติงาน
ด้านตรวจลงตราที่มีอยู่
จากปัจจัยของปัญหาดังกล่าว คู่มือการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจลงตราจึงมีขอบเขต
จากัดต่อระดับสมรรถนะของตัวบุคลากรกงสุลในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับทักษะ/ สมรรถนะที่จะแสวง
13 กระทรวงการต่างประเทศ, โทรเลขกระทรวงฯ

ที่ 0303/ ว. 452/ 2544 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 และโทรเลข
กระทรวงฯ ที่ 0303/ ว. 612/ 2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 และโทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0303/ ว. 640/ 2558
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 กล่าวถึงคาขอรับแบบฟอร์มคาร้องการตรวจลงตราของหน่วยงานความมัน่ คงของไทย
สาหรับผู้ยื่นคาร้องซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติกลุ่มเสีย่ ง และเฝ้าระวังจานวน 31 ประเทศ ซึ่งในที่นี้ หมายรวมถึง ไนจีเรีย
แคเมอรูน กานา แอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียล กินี เซาตูเมและปรินซิปี ซึ่งเป็นประเทศในเขต
อาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
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ข้อเท็ จ จริงหรื อตรวจสอบเอกสารในพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาเช่ น แอฟริกาตะวั น ตก หรือ รู้เท่ าทั น รูป แบบ
พฤติกรรมของผู้ยื่นคาร้องการตรวจลงตราที่มีเทคนิคซับซ้อน ซึ่งคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าวมีผล
สืบเนื่องต่อความสามารถในการใช้ “ดุลพินิจ” และประสิทธิภาพงานตรวจลงตรา (รวมถึงงานสัญชาติ
นิติกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน) ในมิติของความมั่นคง ในกลุ่มประเทศเสี่ยงเช่นไนจีเรียและประเทศเขตอาณา
แอฟริกาตะวันตก
ทั้งนี้ สาหรับผู้เขียน การทางาน ปัญหาและอุปสรรคในงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างปี พ,ศ. 2557–2560 ได้สะท้อนให้ กระทรวงการต่างประเทศ
ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการตรวจสอบเอกสารและบุคคล รวมถึงการใช้ดุลพินิจทางกงสุล
อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของการสั่งสมข้อมูลด้านการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติบุคคลที่ต่อเนื่อง
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในการศึกษาในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจึงพิจารณาเห็นว่า จะเป็นแนวคิดที่ดี หากกระทรวง
การต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะมีส่วนหรือให้ความสาคัญในการเสริมทักษะ/
สมรรถนะของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กงสุลในประเทศที่มีสภาพการณ์เช่นนี้ เพื่อให้ข้าราชการที่ได้รับ
มอบหมายหรือเดินทางไปทางานด้านตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรีย หรือกลุ่มประเทศที่มีลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกันสามารถปฏิบัติงานตรวจลงตรา
และใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป
3.3.2 แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะสาหรับงานการตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
เมื่อพิจารณาถึงงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคงตามนัยยะข้อ (3.1) ข้าราชการ
หรือบุ คลากรที่จะสามารถบริหารจัดการได้ สมควรที่จะมีสมรรถนะความสามารถในด้านดังกล่าว
แม้ว่าสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
นักบริหารระดับสูงไว้ 4 ด้านเชิงองค์รวม อันได้แก่ (1) การบริหารคน (2) ความรอบรู้ในการบริหาร
(3) การบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์ (4) การบริหารอย่างมืออาชีพ ซึ่งในด้านการบริหารคน ได้กาหนดให้
ผู้บริหาร/บุคลากรมีคุณสมบัติการปรับตัวและความยืดหยุ่น มีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร
และการประสานสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางดังกล่าวอาจไม่สอดรับกับ การสร้าง
สมรรถนะให้ แก่ผู้ บ ริ ห าร/บุ คลากรที่จะสามารถบริห ารจัดการงานตรวจลงตราในมิติค วามมั่นคง
ซึ่งผู้ เขียนกาลังศึกษาอยู่ ผู้เขียนเห็ นว่า หลั ก 3’s (Assessment, Acquisition, and Application)
ซึ่ ง เป็ น กระบวน การพั ฒ นาของบริ ษั ท Development Dimension International, INC ของ
สานักงาน ก.พ. เลือกใช้เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้ไปสู่ตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับ สูงและบรรลุเป้ าหมายที่ต้องการในอนาคต 14 น่าจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ ในขณะที่องค์กร
ภาคเอกชนประยุกต์ในงานพัฒ นาและคัดเลือกบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภ าพ
สูงสุดเพื่องานขาย15 เป็นแนวคิดที่น่าสนใจโดยผู้เขียนสนใจประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอธิบายในกระบวนการ
14

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, คู่มือการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP), พฤษภาคม พ.ศ. 2562
15
Douglas Reynolds and Charles Cosentino, Development Dimensions International, Inc., White
Paper - The Strategic Value of Assessment : Building Business Advantage with Acculate
Information About People.
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สร้างสมรรถนะและการเรียนรู้เชิงเทคนิ คในการปฏิบัติงานตรวจลงตราในมิติ ความมั่นคง ซึ่งสาระมี
ความซับซ้อนและความท้าทาย
ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและจั ด การปั ญ หา 3 A’s
(Assessment, Acquisition, Application) บางส่ ว น น่ าจะสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ได้ กั บ การพั ฒ นา
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง โดยสรุปย่อดังนี้
3.3.2.1 แนวคิดการวิเคราะห์และประเมิน (assessment)
มี ก ารก าหนดเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ต่ า งๆ ที่ เหมาะสม ในกรณี
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง อาทิ ทักษะการ คัดกรอง การรวบรวม
ข้อเท็จจริงของบุคคลและการสัมภาษณ์ในข้อมูลเชิงลึก ซึ่งหลายกรณี ผู้ปฏิบัติงานสามารถแสวงหา
ข้อเท็จจริงและสัมภาษณ์ผู้ยื่นคาร้องตรวจลงตราด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความถูกต้องเป็นจริง
ของบุคคลผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา นอกเหนือจากนี้ การสืบค้นและเทียบเคียงข้อมูลและสังเกต
ติดตามพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มเสี่ยง จะเป็ นประโยชน์ต่อไปสู่การวิเคราะห์และประเมินนาไปสู่การ
รายงานปรั บ ปรุ งแก้ไขกฎระเบี ย บ ในขณะที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งานมีความสามารถเชิงวิเคราะห์
(critical ability) เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้ดุลยพินิจประกอบการอนุมัติหรือปฏิเสธการตรวจลงตรา
ได้อย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์รองรับ ในกรณีของการตรวจสอบเอกสาร ทักษะ/สมรรถนะ
ดังกล่าวมีความจาเป็นสาหรับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากต้องศึกษาเทียบเคียงเอกสารจากแหล่งอ้างอิงหลายแหล่ง
3.3.2.2 การกาหนดวิธีการเรียนรู้และพัฒนา (acquisition)
การแสวงวิธีที่เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้และการพัฒ นาเพื่อปรั บปรุง
การบริหารจัดการภายในฝ่ายงานกงสุ ลและการตรวจลงตราเพื่อการจัดการ/แก้ไขปัญหาแบบรวดเร็ว
ในระดับวันต่อวัน หรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์ จนถึงในระยะสั้นและระยะยาว โดยฝ่ายกงสุลอาจประชุม
ปรึกษาหารือเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หรือแสวงหาการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ ทั้ง
แหล่งข้อมูลทางการและไม่ทางการ เพื่อหาแนวทางการจัดการกับปัญหาการปลอมแปลงเอกสารใน
รูปแบบต่างๆ และการบิดเบือนข้อมูลของบุคคล
3.3.2.3 การประยุกต์และพัฒนา (application)
การใช้ป ระสบการณ์ แ ละความเข้ าใจในปั ญ หา และกรณี ศึกษาต่าง ๆ
สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง การปรับปรุงระบบรับคาร้อง/การปรับประเภท และคุณสมบัติ
เอกสารประกอบคาร้องอย่างสม่าเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และอุดช่องโหว่ในการทางาน
ทั้งนี้ การศึกษาและประยุกต์ใช้หลัก 3’s จะมีส่วนช่วยการพัฒนา 3 ด้านอันได้แก่
1) การก าหนดเทคนิ ค วิ ธี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น เครื่ อ งมื อ (tools) ในการป้ อ งกั น
ป้องปรามปัญหาในงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง
2) การจัดทาเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ เชิงนโยบายให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ
และ/หรือหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ การเฝ้าระวัง หรือปรับแก้ไขระเบียบการตรวจลงตรา/
การพานักในราชอาณาจักร เป็นต้น
3) การออกแบบวิชาหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่พัฒ นาหรือเพิ่มสมรรถนะของ
ข้าราชการให้ ส อดคล้ องเหมาะสมกับ สภาพความจริงของปั ญ หา นอกเหนือ จากการจัดฝึ กอบรม
ข้าราชการที่ออกประจาการในต่างประเทศ หรือการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลประจาปีที่มีอยู่
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3.3.3 การศึกษาวรรณกรรมเปรียบเที ยบ : บริบทของคู่มื อการปฏิบั ติงานตรวจลงตรา
และแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะในการคัดกรองบุคคลและตรวจสอบเอกสารที่ปลอมแปลง
ผู้เขียนได้ศึกษารายงานส่วนบุคคลในอดีตที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจลงตราใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยพบว่ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล หัวข้อเรื่อง “การประเมินกระบวนการ
ตรวจลงตราในรอบ 5 ปี : กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา” ซึ่งจัดทาโดยนายเสรี
มุ ท ธาธาร หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต รุ่ น ที่ 6 ปี 2557 ได้ มุ่ ง เน้ น ปั ญ หาในทางมาตรฐานและ
ประสิ ทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการให้บริการของงานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการทางาน อาทิ ระบบการรับคาร้องและการบริการ ระบบการควบคุม
ภายใน ขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจสอบเอกสารคาร้องและบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้าม การศึกษา
ดังกล่าวมีจุดน่าสนใจ คือ การเปรียบเทียบความได้เปรียบประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับ
บริการยื่นคาร้องขอตรวจลงตราโดยบริษัทเอกชนแบบ outsourcing และระบบการตรวจสอบชีวมาตร
ของฝ่ายกงสุ ลสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาไนจีเรีย ซึ่งผู้ศึกษาพิจารณาว่า เป็น best
practices เป็นต้น โดยผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดหรือทฤษฎีระบบมาอธิบายเปรียบเทียบปัจจัยนาเข้า/
ผลลัพธ์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองที่แตกต่างกัน
สาหรับบริบทของปัญหาคุณสมบัติและเอกสารปลอมนั้น นายเสรีฯ ให้ความสาคัญ
ต่อการน าระบบ Information Technology มาพั ฒ นาระบบ E–Visa แทนระบบการใช้ Manual
โดยเห็ น ถึ งความจ าเป็ น ที่ ห น่ ว ยงานความมั่ น คงจะด ารงบทบาทสนั บ สนุ น การท างานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลต้องห้าม (blacklist) อย่างเป็นเอกภาพโดยใช้
มาตรฐานและเทคโนโลยีแบบสหรัฐฯ โดยนายเสรีฯ มองว่าปัจจุบัน การเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลต้องห้าม
หรือเฝ้าระวังของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งส่งผล ให้การพิจารณาตรวจลงตรา
บุคคลกลุ่มเสี่ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ จาเป็นต้องอาศัยการคัดกรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ
กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งผู้ศึกษาถือเป็นการบริหารความเสี่ยงประการหนึ่ง 16 สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่กงสุลและการใช้ดุลพินิจที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการตรวจตราใน
มิติความมั่นคงซึ่งการปฏิบัติงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคงตามคู่มือการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ
เพียงด้านเดียวจึง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเรื่องนี้ได้
สาหรับรายงานส่วนบุคคลหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานในการตรวจลงตราเพื่อคัดกรองบุคคล
กลุ่มเสี่ยง (กรณี ศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบั ด) ซึ่งจัดทาโดยนายสุรเชษฐ์ บุญธินันท์
หลักสูตรนักบริหาร การทูต รุ่นที่ 9 ปี 2560 พบว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ประสบ
ปัญหาและความท้าทายที่คล้าย กับกรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา กล่าวคือ บริบท
ปัญหาด้านเอกสารต่างๆ ที่มีความซับซ้อนยุ่งยากต่อการตรวจสอบ อาทิ หนังสือเดินทางระบบชีวมาตร
(biometrics) เอกสารธนาคารและหลักฐานทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สาหรับมิติก ารบริหาร
จัดการปัญหา นายสุรเชษฐ์ฯ ได้เลือกนาหลักการบริหารแบบ 4M โดยมิได้นาปัจจัยด้านเครื่องจักร
(Machine) มารวมอยู่ ด้ว ย แต่ให้ น้ าหนั กข้อพิจารณาเรื่องการเพิ่ มอัตราจานวนเจ้าหน้ าที่กงสุ ล ที่
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นายเสรี มุทธาธาร, รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง การประเมินการตรวจลงตราในรอบ 5 ปี : กรณีศึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา, หลักสูตรนักบริหารการทูต รุน่ ที่ 6 ปี 2557, สถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
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รับ ผิ ดชอบงานสั มภาษณ์ เป็ น ข้อพิจารณาเชิงการบริห ารเป็น ส าคัญ ศึกษาเปรียบเที ยบมาตรการ
การตรวจลงตราที่การอนุมัติเป็นระบบ online จากหน่วยงานด้านการตรวจคนเข้าเมือง/ ความมั่นคง
ส่วนกลางของสถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะผู้ศึกษาเห็นว่ามาเลเซียเป็นหนึ่งใน
ประเทศซึ่งมีระบบการอนุมัติตรวจลงตราออนไลน์ที่ทันสมัย
การศึ ก ษาดั ง กล่ าวให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคการตรวจลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยยอมรับเช่นกันว่า ปัญหาการตรวจพบเอกสารและหลักฐานปลอมเป็น
ปัญหาอุปสรรคสาคัญมากที่สุดในการทางาน 17 ในขณะเดียวกัน มีความสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้เขียน โดยระบุว่า บุคคลกลุ่มเสี่ยงและการปลอมแปลงเอกสารเป็นประเด็นปัญหาสาคัญยิ่งสาหรับ
การพิจารณาตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของไทย
ในงานการศึ กษาทั้ งสองหั ว ข้อของนายเสรีฯ และนายสุ รเชษฐ์ ต่างพิ จารณาให้
ความสาคัญต่อระบบการทางาน/การรับคาร้อง/การพิจารณาอนุมัติตรวจลงตราที่ทันสมัย (ระบบ
outsourcing ค าร้ อ งขอรั บ การ ตรวจลงตราให้ บ ริษั ท เอกชน และ/หรือ การพิ จารณาอนุ มั ติ วี ซ่ า
อิเลคทรอนิกส์ (E–Visa) จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจลงตราในมิติความมั่นคง 18 ในขณะที่ใน
ทัศนะของผู้เขียน นอกเหนือจากการบริหารจัดการภายในแล้ว การเพิ่มทักษะหรือสมรรถนะให้แก่
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคงมีความจาเป็นและความสาคัญเป็นลาดับแรก
นอกจากนี้ การศึกษาดังกล่าวมิได้กล่าวถึงคู่มือหรือเนื้อหาในคู่มือ การปฏิบัติงาน
ตรวจลงตรา แต่มีการเน้ นเกี่ยวกับข้อเสนอการเพิ่มบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจลงตรา และไม่มีการระบุถึงประสิทธิภ าพในการคัดกรอง ซึ่งต้องอาศัยสมรรถนะและ
ความชานาญการของเจ้าหน้าที่กงสุล
ผู้เขียนได้ศึกษาพบว่า ในงานการศึกษาหัวข้อ“การประเมินกระบวนการตรวจลงตรา
ในรอบ 5 ปี : กรณี ศึก ษาสถานเอกอัค รราชทู ต ณ กรุงอาบู จา” ของนายเสรี มุ ท ธาธาร กับ งาน
การศึ ก ษาหั ว ข้อ “มาตรฐานในการตรวจลงตราเพื่ อ คั ด กรองบุ ค คลกลุ่ ม เสี่ ย ง (กรณี ศึ ก ษาสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด)” ของนายสุรเชษฐ์ บุญธินันท์ ต่างยอมรับว่า การปลอมแปลง
คุณสมบัติบุคคลและเอกสารประกอบคาร้องประเภทต่างๆ ของผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา เป็นปัญหา
อุป สรรคที่ส าคัญ ที่สุ ด โดยมิได้คานึงถึงขอบเขตอันจากัดของ “คู่มือการปฏิบั ติงานตรวจลงตรา”
รวมถึงโอกาสที่จะพัฒ นาศักยภาพ และสมรรถนะของข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่กงสุล ในการคัดกรอง
ตรวจสอบเอกสารประกอบคาร้องฯ ในสถานเอกอัครราชทูตในประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด ซึ่งจาก
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นายสุรเชษฐ์ บุญธินันท์, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการในการตรวจลงตราเพื่อคัดกรองบุคคล
กลุ่มเสี่ยง (กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด) , หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 ปี 2560,
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
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เกี่ยวกับการอนุมัติการตรวจลงตราออนไลน์ของมาเลเซียนั้น ผูเ้ ขียนได้รับข้อมูลในมุมที่แตกต่างกับผลการศึกษา
ดังกล่าวระหว่างการปฏิบตั ิหน้าทีก่ งสุลในไนจีเรียว่า ระบบการอนุมตั ิตรวจลงตราดังกล่าวของมาเลเซียก็ประสบ
ปัญหาข้อจากัด/ ช่องโหว่ในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลแอฟริกัน เช่นกัน เนื่องจากขีดความสามารถของ
ระบบการตรวจสอบข้อมูล/ อนุมตั ิการตรวจลงตราออนไลน์ รวมถึงฐานข้อมูลบุคคลชาติกลุม่ เสี่ยงที่ไม่เพียงพอ และ
ยากที่จะสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากประชากร รวมถึงบุคคลกลุ่มเสี่ยงในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียใต้มี
จานวนมาก
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การศึกษา ทั้งสองท่ านต่างเชื่อมั่นระบบอนุมัติการตรวจตราจากส่วนกลางแบบรวมศูนย์ในลักษณะ
ของ online หรือ E–Visa ของไทย ซึ่งอาจดาเนินการได้ในอนาคต ซึ่งข้ อจากัดและความเสี่ยงทาง
เทคโนโลยี และฐานข้อมูลบุคคลและเอกสารในภูมิแอฟริกาหรือเอเชียใต้ ซึ่งไทยมีอยู่อย่างจากัดยิ่ง

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่กงสุลสาหรับการตรวจสอบคัดกรอง
บุคคลและเอกสารประกอบการตรวจลงตราสาหรับบุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษาการตรวจลงตรา
ในมิติความมั่นคงของ สอท. ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2560)
สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สรุปว่าปัญหา
การตรวจพบเอกสารและหลักฐานปลอมเป็นปัญหาอุปสรรคสาคัญมากที่สุดในการทางาน ซึ่งเป็นเรื่องยาก
ส าหรับ การปฏิ บั ติ งานหากข้าราชการผู้ ปฏิ บั ติงานไม่มี ความตระหนัก รู้ ทักษะและประสบการณ์
ที่จาเป็นในการตรวจสอบ โดยพบว่า แม้ว่าจะมีการปรับปรุงออกแบบระบบงานตรวจลงตราเพื่อรองรับ
ปัญหาดังกล่าว แต่ดุลพินิจหรือวิจารณญาณในการทาหน้าที่ก็มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
4.1.2 จากสมมุติฐานการศึกษาดังกล่าวนี้ และผลการศึกษาบทที่ 3 ผู้เขียนพบว่า การใช้
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจลงตราที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทาและมอบให้แก่ข้าราชการซึ่งเดินทาง
ไปประจาการ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางการทางาน จากัดและมี
ขอบเขตไม่ เพี ย งพอส าหรั บ ข้ า ราชการในการปฏิ บั ติ ง านตรวจลงตราในมิ ติ ค วามมั่ น คง ซึ่ ง มี
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลและ ความถูกต้องของเอกสารในทุกคาร้อง และจาเป็นต้องใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการตรวจลงตรา จากกรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
พบว่าเอกสารต่างๆ ประกอบคาร้องขอรับการตรวจลงตรามีความซับซ้อน มีการปลอมแปลงจานวนมาก
ยากแก่การตรวจสอบในระยะเวลาที่จากัด ต้องอาศัยกระบวนการการสอบสวน/แสวงหาข้อเท็จจริง
(investigative approach) จนนาไปสู่ดุลพินิจที่ถูกต้อง ก่อนการตัดสินอนุมัติ หรือปฏิเสธการตรวจลงตรา
อย่างมีเหตุผลเป็นธรรมแก่ผู้ยื่นคาร้อง
4.1.3 การจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานการตรวจลงตรา
ในมิติความมั่นคงเป็นสิ่งที่จาเป็น สืบเนื่องจากปัจจุบัน เนื้อหาและขอบเขตการใช้งานของคู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจลงตราไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผล การจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านเทคนิค
จึงเป็นข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาดังกล่าวนี้ แม้ว่า กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุม
เจ้ าหน้ าที่ กงสุ ล ทั่วโลกประจาปี แต่การสร้างความตระหนักรู้ ปัญ หาและข้อจากัด และการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานกงสุลในมิติความมั่นคงของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อาจ
ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการจัดสัม มนา กล่าวคือ ในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศมิได้จัดการ
ฝึกอบรมในลักษณะ capacity building ในรูปแบบ workshop เพื่อให้ความรู้ในเชิงข้อมูล/เทคนิค
ต่างๆ อาทิ เทคนิคการตรวจสอบหนังสือเดินทาง เทคนิคการตรวจสอบเอกสารปลอมแปลงไทย และ
เอกสารท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ ป ระกอบค าร้อ งขอรับ การตรวจลงตราประเภทต่ างๆ เทคนิ คการตรวจสอบ
การบิดเบือน หลอกลวง ตกแต่งข้อมูล เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบคุณสมบัติของผู้รับการตรวจลงตรา
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ประเภทต่ างๆ เป็ น ต้ น การประชุ ม เจ้า หน้ าที่ ก งสุ ล ที่ จั ด ขึ้ น จะเน้ น การมอบนโยบายการทู ต เพื่ อ
ประชาชนในภาพรวม การแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสารใหม่ ๆ ระหว่างองค์ กร และเจ้าหน้ าที่ กงสุ ล
ด้วยกัน มากกว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
หรือเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการที่ทาหน้าที่กงสุลโดยตรง นอกจากนี้ ในการเตรียม
ข้าราชการให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กงสุลในประเทศกลุ่มเสี่ยงอาทิ ภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคละตินอเมริกา เป็นต้น นั้น กระทรวงฯ มิได้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ที่แยกออกจาก
หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการประจาที่มีอยู่แล้ว
4.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หากพิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561–2580) การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5s/5มี โดยให้การต่างประเทศไทยมีความมั่นคง
(Security) ยั่ งยื น (Sustainability) มาตรฐานสากล (Standard) มีส ถานะและเกียรติภู มิ (status)
มีพลัง (Synergy) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ขับเคลื่ อนนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่าน
ความเชื่อมโยงนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณายุทธศาสตร์การต่างประเทศในมิติความมั่นคงซึ่งมี 8
ภารกิจ19 นั้น กรมการกงสุลและภารกิจการตรวจลงตราในมิติความมั่นคงของกรมการกงสุล มิได้ระบุ
ให้เป็นหนึ่งในภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว แม้ว่าในทางปฏิบัติ หน่ วยงานด้านความมั่นคง และ
ประชาคมข่าวกรองของไทยได้ให้ความสาคัญต่อบทบาทการปฏิบัติงานตรวจลงตราของข้าราชการการทูต/
กงสุลที่ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจลงตรา ให้บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ
ด้านการประสานงาน หรือความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลตามแหล่งข่าวชี้ นาด้านความมั่นคง (leading
information) ฉะนั้ น ผู้ เขี ย นจึ งมี ข้ อ เสนอด้ า นนโยบายเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของผู้ บ ริ ห าร
กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้
1) กระทรวงฯ ควรมี มุ ม มองในยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงของไทยเพิ่ ม เติ ม ว่ า
การปฏิบัติงานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวัง
ในภูมิภาคแอฟริกา เอเชียใต้ และละตินอเมริกา ล้วนเป็นการ frontline border ของงานความมั่นคงไทย
ปัจจุบันกลุ่มอาชญากรรมและการก่อร้ายมิใช่จากัดวงแต่เฉพาะผู้มีประวัติอาชญากรรมหรือบัญชีดา
ของหน่ วยงานความมั่น คงไทยเท่านั้ น แต่มีความเสี่ ยงในทุ กกลุ่ มคนต่างด้าวและทุกพื้นที่ของโลก
การพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธตรวจลงตราให้บุคคลต่างด้าวเข้าไทย จึงมีความสาคัญและเป็นเสมือน
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ภารกิจมีความมั่นคง (Security) ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งระบุถึง “ภารกิจความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงในทุกมิติและเพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบ” มีโครงสร้าง/ระบบงานความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างกระทรวงฯ กับหน่วยงาน/ องค์กรภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการสกัดกั้นป้องกันการก่อการร้ายที่จะส่งผล
กระทบหรือมีประเทศไทยเป็นเป้าหมายสาคัญ โดยมีกลุ่มงานความมั่นคง สานักปลัดกระทรวง เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรงในภารกิจ มิได้พิจารณารวมภารกิจงานตรวจลงตรา และกรมการกงสุล เข้าในระบบงาน/
โครงสร้างภารกิจงานดังกล่าว
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ต้ น น้ าของงานการสกั ด กั้ น และป้ อ งกั น ด้ านอาชญากรรมและความมั่ น คงของไทย ซึ่ งกระทรวง
การต่างประเทศมีบทบาทสาคัญอย่างมาก ดังนั้น กระทรวงฯ ควรรวมงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ภารกิจในเสายุทธศาสตร์ความมั่นคง (Security Pillar) ของกระทรวงการต่างประเทศด้วย
2) หากกระทรวงฯ พิจารณาเห็นว่า ยังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องรวมงานตรวจลงตรา
ในมิ ติ ค วามมั่ น คง เข้ าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบงาน/ โครงสร้างภารกิ จ ความมั่ น คง (S–Security)
กระทรวงฯ ควรสร้างความตระหนัก (awareness) และการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะ
และเทคนิคให้แก่ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่กงสุลในประเทศกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวัง
ความมั่ น คงอย่ างเต็ มที่ โดยเฉพาะกลุ่ ม ข้าราชการรุ่น ใหม่ หรือ ข้ าราชการที่ ไม่ เคยปฏิ บั ติ งานใน
ประเทศเป้ าหมาย โดยพิจารณาถึงความยากและซับซ้อนของงานตรวจสอบคุณ สมบัติบุคคลและ
เอกสารการเดินทางและเอกสารประกอบคาร้องประเภทต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามแต่ ละประเทศ
และภูมิภาค โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ในระยะยาว
3) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ควรพิจารณาการจัดฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะและเทคนิคให้แก่ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กงสุล
ในประเทศกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความมั่นคง ในวาระก่อนออกประจาการ หรืออย่างน้อยวาระอื่นที่
แยกออกการจั ด การประชุ มเจ้ าหน้ากงสุ ล ทั่ ว โลกประจาปีอ ย่างชัดเจน เนื่ องจากลั ก ษณะเนื้อ หา
(content) ในงานด้านความมั่นคงมีความละเอียดและซับซ้อน เป็นพิเศษ ซึ่งหน่วยงานความมั่นคง
ของไทยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตารวจสันติบาล ยาเสพติด สานั กข่าวกรองแห่งชาติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ฯลฯ เป็นต้น สามารถถ่ายทอดความรู้
ความเข้ า ใจ เทคนิ ค และเครื อ ข่ า ยการประสานงานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ท าให้ ข้ า ราชการน าไป
ประยุกต์ใช้ในประเทศที่ตนปฏิบัติงานได้
4) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายพัฒ นาระบบการตรวจสอบข้อมูล
บุคคลสัญชาติกลุ่มเสี่ยงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ E–Visa Center
ในอนาคตนั้น การพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจลงตราใน
ประเทศกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวัง จะเป็นส่วนเสริมระบบงานดังกล่าว โดยการคัดกรองคุณสมบัติและ
เอกสารท้องถิ่นที่ปลอมแปลงได้ในชั้นต้น (ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรมหรือบัญชีดาของ
หน่วยงานความมั่นคงไทย) จะมีส่วนสนับสนุนให้ระบบงาน E–Visa ของไทยได้อย่างดี โดยช่วยลด
จุดอ่อน/ช่องโหว่ของฐานข้อมูลด้านบุคคลกลุ่มเสี่ยงและความมั่นคงในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ข้อเสนอแนะการดาเนินการ
การจัดฝึกอบรมและการออกแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่กงสุล
จากผลการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานตรวจลงตรา ไม่สามารถช่วยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานตรวจลงตรา ในมิติความมั่นคงได้ กระทรวงฯ อาจพิจารณาตระหนักถึงปัญหาและข้อจากัด
ดังกล่ าว และอาจออกแบบวิช าหรือ หลั ก สู ต ร การฝึ กอบรมการตรวจลงตราในมิ ติ ความมั่ น คงที่
เหมาะสม โดยการปรึกษาหารื อและประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยในลักษณะ
บู ร ณาการ หน่ ว ยงานความมั่ น คงของไทยที่ เกี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
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(สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตารวจยาเสพติด กองบังคับการตารวจสันติบาล สานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น)
การพิจ ารณาจั ดการฝึ ก อบรม เพื่ อพั ฒ นาขีดความสามารถบุค ลากร (capacity
building) ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ/ เจ้ า หน้ า ที่ ก งสุ ล น่ า จะเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น และประโยชน์ ต่ อ กระทรวง
การต่างประเทศ (กรมการกงสุล) ในระยะยาว กระทรวงฯ อาจพิจารณาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นๆ
(อาทิเช่น 1–2 วัน) ในโอกาสที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากไม่มีหน่วยงานไทยที่มีความชานาญการดังกล่าวได้
อาจแสวงหาความช่วยเหลือร่วมมือจากประเทศที่มีประสบการณ์และการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวที่เป็นเลิศ
(best practices) เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลียและแคนาดา เป็นต้น
อนึ่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาและประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก
ประจาปี พ.ศ. 2562 ได้มอบนโยบายหลักเกี่ยวกับงานกงสุล และการทูตเพื่อประชาชน จานวน 3
ประการ โดยหนึ่งในนั้น คือการให้เจ้าหน้าที่กงสุล นาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศต่างๆ มาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่านอกเหนือจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว
ประเทศตะวันตกหลายประเทศมีความชานาญและความเป็นเลิศในการพัฒนางานกงสุลและตรวจลงตรา
ในมิติความมั่นคง ซึ่งหน่วยราชการของไทยควรแสวงหาโอกาสในการศึกษาต่อไป20
เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม
1) การศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒ นาการขบวนการอาชญากรรมและ
การปลอมแปลงบุคคลและเอกสารของกลุ่มบุคคลสัญชาติแอฟริกาตะวันตก และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
โดยก าหนดการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น องค์ ร วม (holistic approach) สร้ า งความตระหนั ก รู้
(awareness) แก่ห น่ วยราชการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการที่ป ฏิ บัติ งานกงสุ ล โดยเฉพาะ
ข้าราชการที่ ยั งไม่มีป ระสบการณ์ ให้ ตระหนักถึงปัญ หาการปลอมแปลงคุณ สมบัติของบุคคลและ
เอกสาร และความสาคัญของการคัดกรองและตรวจสอบปฏิเสธการตรวจลงตราบุคคลพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ตั้งแต่ที่สถานทูตต้นทาง เสมือนเป็นต้นน้า (upstream) ของปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก การขยายตัวของ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและบุคคลพฤติกรรมเสี่ยงในไทย ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติหรือ ปฏิเสธ
การตรวจลงตรา ควรยึดหลักอธิปไตย(sovereignty) ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชาติเป็น
สาคัญ มากกว่าการรักษาสิทธิการเดินทางของผู้ยื่นคาร้อง โดยตระหนักว่า ผลกระทบจากการตรวจลงตรา
ที่ผิดพลาดเพียง 1 ครั้ง อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติกว้างไกลกว่าที่คิด
2) การฝึกอบรมเพื่อการบริหารจัดการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยใช้หลัก
นิติวิทยาศาสตร์ ในการพิจารณาคาร้องขอรับการตรวจลงตรา ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่กงสุลจาเป็นต้อง
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนั งสือเดินทาง เอกสารการเดินทาง หนังสือรับรองต่างๆ ที่ใช้
ประกอบคาร้องประเภทต่างๆ ซึ่งมี ความยุ่งยากและซับซ้อน พฤติการณ์การเดินทางที่ผิดปกติ ฯลฯ
เป็ น ต้น จากกรณี ศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา (นับตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2557 –
ธันวาคม 2560) และจนถึงปัจจุบัน ฝ่ายกงสุลภายใต้การปฏิบัติหน้าที่และกากับดูแลของนายครรชิตพล
จิตติเลิศวิรุฬห์ เลขานุการโท จนมาสู่การพิจารณาจัดทา Document Checklist เพื่อช่วยการตรวจสอบ
20
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เพื่อให้ผู้ร้องได้ศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบและมั่นใจก่อน อันเป็นเทคนิค
ในการลดภาระการจั ด ระเบี ย บและตรวจสอบเอกสารจ านวนมากของเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายกงสุ ล ก่ อ น
กระบวนการตรวจสอบเอกสาร
อนึ่ ง การจั ด ท า document list ส าหรั บ กระบวนการยื่ น ค าร้ อ งขอรั บ
การตรวจลงตรา เป็นผลของการพัฒนาจากกระบวนการประเมินปัญหาเอกสาร นาไปการแสวงหา
เทคนิ ควิธีการที่จ ะพิสูจ น์ ตรวจสอบเอกสารและคุณ สมบัติบุคคลอันเหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพ
ซึ่งต้องตรวจสอบเอกสารจานวนมากระดับวันต่อวัน หรือสั่งสมแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ จนถึงในระยะสั้น
และระยะยาว ผู้ศึกษาจึงได้รับความคิดและแสวงหาแนวทางการจัดการกับปัญหาการปลอมแปลง
เอกสารในรูปแบบต่างๆ การบิดเบือนข้อมูล และ/หรือการปลอมแปลงคุณสมบัติตัวบุคคล เป็นต้น
3) การฝึ ก อบรมการจั ด ท ารายงานเชิ งข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายให้ ก ระทรวง
การต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานความมั่นคงที่เ กี่ยวข้องได้พิจารณาหรือใช้ประโยชน์ติดตามข้อมูล
ข่าวสารรอบด้านเพื่อติดตามทิศทางของปัญหาและพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มเสี่ยงและอาชญากรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อรู้เท่าทันความเคลื่อนไหว และรายงานกระทรวงฯ และหน่วยราชการไทยผู้เสียประโยชน์
4) การฝึกอบรมเพื่อการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยราชการไทย
ต่างๆ เป็นการภายใน เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือ การตัดสินใจที่เป็นเอกภาพและรวดเร็ว ในหลายกรณี
การพิจาณาอนุมัติการตรวจลงตรา การเดินทางของผู้ได้รับการตรวจลงตราและการเข้าเมือง สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นกระบวน การ หากหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องประสานงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้
ปัญหาคนแอฟริกันตะวันตกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทางสังคมแล้วในประเทศต่างๆ ที่ดาเนินนโยบาย
การตรวจลงตราที่เปิดกว้างแก่บุคคลสัญชาติแอฟริกาตะวันตก
5) การฝึ ก อบรมเพื่ อ ทั ก ษะการรวบรวมเอกสารฉบั บ จริ ง และเอกสารที่ มี
การตกแต่ ง ปลอมแปลงเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ เกี่ ย วกั บ เอกสารท้ อ งถิ่ น มาตรฐาน ตลอดจนเทคนิ ค
การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ ในไนจีเรียและเขตอาณา โดยฝ่ายกงสุลหรือเจ้าหน้าที่กงสุลสามารถ
สร้างคลังเอกสารปลอม (faked document data bank) อันรวบรวมจากเอกสารปลอมแปลงที่ตรวจพบ
ในลักษณะสั่งสมการเรียนรู้ (self–education is the way the pioneers of the field began, as
there was no other method of instruction) ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น ในงานด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ก็ มี
การศึ ก ษาการตรวจสอบเอกสารเชิ งเปรีย บเที ย บ หรื อ Questioned Document Examination
(QDE) หรือ Forensic Document Examination (FDE) โดยหลักสูตรที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ จะได้
การรับ รองจากองค์กรอาทิ The American Society for Testing and Materials (ASTM) 21 ทั้งนี้
การฝึ ก อบรมเฉพาะด้ า น อาจเลื อ กและประยุ ก ต์ ใช้ เฉพาะเนื้ อ หา/ สาขาวิช าหรื อ เทคนิ ค ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กงสุลในมิติความมั่นคง
6) การฝึกอบรมที่ครอบคลุมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจยุทธศาสตร์
ความมั่ น คงของชาติ กระทรวงการต่ างประเทศ ให้ แ ก่ ข้ าราชการรุ่น ใหม่ ที่ ยั งขาดประสบการณ์
การตรวจลงตราในมิติความมั่นคงเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งสาหรับผู้เขียนและทาการศึกษาดังกล่าว นอกจากนี้
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ในประสบการณ์ ท างานจริ ง การบริ ห ารจั ด การกั บ พื้ น ที่ สี เทาซึ่ งไม่ ป รากฏในระเบี ยบหรื อ คู่ มื อ
การปฏิบัติงานใดๆ จาเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณหรือดุลพินิจในการอนุมัติหรือปฏิเสธการตรวจลงตรา
7) การฝึ ก อบรมที่ มี ก ารสะท้ อ นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หลุ ม พรางหรื อ จุ ด บกพร่อ งใน
ระบบงานความมั่นคงของไทย อาทิ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ประวัติ และ/ ข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคล
ต้อ งห้ ามหรื อ สั ญ ชาติ ก ลุ่ ม เสี่ ย ง กลุ่ ม เฝ้ าระวังต่ างๆ จากกรณี ศึก ษา บุ ค คลสั ญ ชาติไนจี เรีย และ
แคเมอรูนที่ลักลอบเข้าประเทศไทย พบว่า มีการอาศัยช่องโหว่ต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ อาทิ การใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของบุคคลต้องห้ามหรือเฝ้าระวัง ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อมูลบุคคลในหนังสือเดินทาง ซึ่งอาศัยช่องโหว่ที่หน่วยงานไทยยังไม่มีการใช้
ระบบชีวมาตรในการจัดเก็บประวัติบุคคลสัญชาติแอฟริกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ควรจะพิจารณาดาเนินการร่วมกันอย่างจริงจังและเป็นเอกภาพ
อนึ่ง ปัจจุบัน ทิศทางของงานตรวจลงตราของกระทรวงการต่างประเทศไทยไทยจะเริ่มใช้
ระบบการรับ คาร้อง E–Visa และศูนย์รับคาร้องการตรวจลงตราในระดับภูมิภาค หน่วยงานไทยที่
เกี่ยวข้องในลักษณะการเสริมการทางานตรวจลงตราในมิติความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง จาเป็นต้องเร่งรัดการติดตั้งระบบความมั่นคงสนับสนุนปลายทางที่มีประสิทธิภาพ
อาทิ ระบบชีวมาตร และ/ ระบบจดจาใบหน้า ฯลฯ เป็นต้น
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