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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ประเทศไทยและไนจี เ รี ย สถาปนาความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ระหว่ า งกั น เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2505 ในปีถัดมาไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่เมืองลากอส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า
ของไนจี เรี ย นั บ เป็ น สถานเอกอั ครราชทู ตแห่ ง แรกของไทยในทวี ปแอฟริ ก า ต่ อ มาเมื่อ วั นที่ 18
กรกฎาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เป็นการถาวร และ
ย้ายสถานเอกอัครราชทูต ไปที่กรุงอาบูจา ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของไนจีเรียในเดือนธันวาคม 2549
สําหรั บ ฝุ ายไนจี เรี ย ได้เปิ ดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2543 ตั้งแต่นั้นมา
ความสั มพันธ์ร ะหว่างไทยกับไนจี เรียได้ดําเนินมาด้ว ยดี โดยไนจีเรียเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยใน
ภูมิภาคแอฟริการองจากแอฟริกาใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มีประเทศเขตอาณารวม 7
ประเทศได้แก่ กานา แคเมอรูน อิเควทอเรียลกินี เซาตูเมและปรินซิปี แอฟริกากลาง สาธารณรัฐ
คองโก และเบนิน
นับตั้งแต่เปิดความสัมพันธ์ทางการทูต ประชาชนของทั้งสองประเทศได้เดินทาง เข้าไป
ท่องเที่ยว หรือติดต่อด้านธุรกิจระหว่างกันเพิ่มขึ้นตามลําดับ ในระยะแรก ชาวไนจีเรียต้องเดินทางไป
ยังประเทศอังกฤษด้วยตนเองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา โดยผู้ร้องชาวไนจีเรียจะต้องเสียค่า ใช้จ่ายสูง
และใช้เวลาดําเนินการตามสมควร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชาวไนจีเรียสามารถขอรับการตรวจลงตรา
จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจาได้ ทําให้ชาวไนจีเรียส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้าประเทศไทยได้
โดยสะดวก
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากเอกสารราชการ รวมทั้ง ได้สั มภาษณ์ห น้าที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําไนจีเรีย รวมทั้ง
ข้อมูลจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกงสุลจากหลายประเทศที่ผู้ศึกษาเคยประจําการ มาใช้
ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เรื่อง การประเมินกระบวนการตรวจลงตรา
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา โดยได้นําแนวคิดเชิงระบบ (system theory) และแนว
ปฏิบัติ(best practices) การตรวจลงตราของประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิ บั ติ ข องไทย ทํ า ให้ ม องเห็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ ก ารตรวจลงตราของสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวไนจีเรีย และคนชาติประเทศอื่นๆ ใน
แถบแอฟริกาตะวันตก ผู้ศึกษาเห็นว่า หากมีการปรับปรุงการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตให้
มีป ระสิ ทธิภ าพเพิ่มขึ้น จะต้องนํ า input หรือปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ กฎระเบียบ บุคลากร
งบประมาณ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี มาใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ พร้ อ มทั้ ง สรุ ป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การประเมินกระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ปี : กรณีศึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา” สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม ดร. เดชา ตั้งสีฟูา และ เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์
รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ เอกอัครราชทูตมานพ เมฆประยูรทอง อุปทูต
นิยม พุ่มงามขํา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา Ms. Julie Fisher เจ้าหน้าที่กงสุล
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ ประจําไนจีเรีย ผู้อํานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
และทีมงานทุกคน จนทําให้รายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษาขอแสดงความขอบคุณทุกท่านเป็น
อย่างสูง มา ณ ที่นี้
เสรี มุทธาธาร
สิงหาคม 2557

ฉ

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษา
1.5 คําถามในการศึกษา
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
1.7 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลทั่วไปของการตรวจลงตรา
2.2 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองชองประเทศไทย
2.3 แนวความคิดและทฤษฎี
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 กระบวนการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
3.2 การตรวจลงตราของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3 การเปรียบเทียบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
กับการตรวจลงตราของสหรัฐอเมริกา
3.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
3.5 การนําจุดแข็งแนวปฏิบัติการตรวจลงตราของสหรัฐฯ มาปรับใช้
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก Supporting Documents for Visa Applications by Nigerian
Nationals
ข สถิติวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
ประวัติผู้เขียน

ง
จ
ฉ
ช
ซ
1
1
3
4
4
4
4
4
6
6
7
7
10
12
12
15
16
22
25
28
28
29
32
34
41
42

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4

ปัจจัยนําเข้า (Input)
กระบวนการทํางาน (Conversion Process)
ผลลัพธ์ (Output)
อัตรากําลังข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูจา
ตารางที่ 5 Macroeconomics Indicators ของไนจีเรีย

16
20
21
23
24

ซ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 ทฤษฎีระบบ (System Theory)

10

บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไนจี เ รี ย หรื อ ชื่ อ เรี ย กทางการ สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ ไนจี เ รี ย ตั้ ง อยู่ บ นชายฝั่ ง
ตะวันตกของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับไนเจอร์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับชาด ทิศตะวันออก
ติดกับแคเมอรูน ทิศตะวันตกติดกับเบนิน ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณอ่าวกินี มีพื้นที่
923,773 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงชื่อ กรุงอาบูจา (Abuja) ไนจีเรียมีประชากร 170.1 ล้านคน (ปี
2555) เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่ สุดในภูมิภาคแอฟริกา ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ
250 เผ่า ชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุดและมีอิทธิพลทางการเมือง ได้แก่ Hausa - Fulani ร้อยละ 29
Yoruba ร้อยละ 21 Igbo หรือ Ibo ร้อยละ 18 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อนชื้น มี 2 ฤดู
คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ภาคเหนื ออากาศค่อนข้างร้อนและแห้งเกือบตลอดปี ระหว่างเดือนมกราคม มีนาคม จะมีพายุฝุนที่พัดมาจากทะเลทรายซาฮาราเรียกว่า ฮามัทตัน (Harmattan) ภาษาที่ใช้ใน
ราชการคือภาษาอังกฤษ คนไนจีเรียนับถือศาสนาอิส ลาม ร้อยละ 50 ส่ว นใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ
ศาสนาคริ ส ต์ ร้ อยละ 40 (ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ท างภาคใต้ ) อื่ นๆ ร้ อ ยละ 10 ระบอบการปกครองเป็ น
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไนจีเรียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษ ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503 และได้เป็นสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506
ประเทศไทยและไนจี เ รี ย สถาปนาความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ระหว่ า งกั น เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2505 และในปีถัดมา ไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตและแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจํา
ที่เมืองลากอส นับเป็นสถานเอกอัครราชทูตแห่งแรกของไทยในทวีปแอฟริกา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เป็นการชั่วคราว เนื่องจากปัญหา
เรื่องงบประมาณและความปลอดภัย ต่อมาวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปิด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เป็นการถาวร ในเดือนธันวาคม 2549 สถานเอกอัครราชทูต ฯได้
ย้ายไปตั้งที่กรุงอาบูจา เมืองหลวงใหม่ของไนจีเรีย ส่วนฝุายไนจีเรียได้ เปิดสถานเอกอัครราชทูตของ
ตนขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 กล่าวโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรีย
ดําเนินมาด้วยดี โดยไนจีเรียเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในภูมิภาคแอฟริการองจากแอฟริกาใต้1
นับตั้งแต่เปิดความสัมพันธ์ทางการทูต ประชาชนของทั้งสองประเทศได้เดินทาง เข้าไป
ท่องเที่ยว หรือติดต่อด้านธุรกิจระหว่างกันเพิ่มขึ้นตามลําดับ ในระยะแรก ชาวไนจีเรียต้องเดินทางไป
ยังประเทศอังกฤษด้วยตนเองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าขอวีซ่า
โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาหลายวัน ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-ไนจีเรีย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชาวไนจีเรียสามารถขอรับการ
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ตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจาได้ แต่ก็ยังประสบปัญหาอื่นๆ อันเกิดจากการที่
ชาวไนจีเรียส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายแฝง เช่น หลบหนีเข้าเมือง การค้ายา
เสพติด ค้ามนุษย์ การฉ้อฉลผ่านทางอินเทอเน็ต เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์
การตรวจลงตราสํ าหรั บ คนสั ญชาติที่มีความเสี่ ยงสู ง ซึ่งรวมไนจีเรียด้ว ย ขึ้นเพื่อการคัดกรองคน
สัญชาติไนจีเรียและประเทศอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นพิเศษ ทําให้การขอรับการตรวจลงตรา
ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ มีความเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม เป็นผลทําให้ชาวไนจีเรียถูกตรวจสอบทั้งก่อน
และหลังเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่าคนสัญชาติอื่นๆ อีกทั้งต้องเสียเวลาการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบคําร้อง ซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่จําเป็น พบว่าชาวไนจีเรียบางส่วนเลือกเดินทางไป
ประเทศอื่นที่ขอรับการตรวจลงตราง่ายและเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า เช่น ประเทศจีน และประเทศเพื่อน
บ้านของไทย
กล่าวโดยทั่วไป ผู้ขอรับการตรวจลงตราที่มีถิ่นที่อยู่ในแอฟริกา จะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายสู ง
เสียเวลา และโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้า แม้ว่าบางประเทศ เช่น จีบูติ โมซัมบิค และรวันดา ได้
พัฒนาระบบการตรวจลงตราของตนให้ทันสมัย แต่ส่วนใหญ่ยังมีระเบียบ กฎเกณฑ์ในการตรวจคนเข้า
เมืองที่ล้าหลัง และไม่ตอบสนองด้านธุรกิจและคนชาติของตนได้ จะเห็นได้ว่าประเทศในแอฟริก ายังไม่
เปิดประตูให้กันและกันอย่างเต็มที่ ทําให้การเดินทางติดต่อระหว่างประชาชนมีความยากลําบาก มี
เพียง 5 ประเทศเท่านั้น ที่ยกเว้น visa on arrival ให้แก่คนสัญชาติแอฟริกันทั้งหมด ได้แก่ ซีเชลส์ โม
ซัมบิค รวันดา โคโมรอส และมาดากัสการ์ 2 ในขณะที่สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียลกินี เซาตูเม
และปรินซิปี และซูดาน กําหนดให้คนชาติแอฟริกันทั้งหมดต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศของตน โดย
เฉลี่ย ชาวแอฟริกันเมื่อต้องการเดินทาง จะต้องขอรับการตรวจลงตราจากประเทศในแอฟริกาอื่นๆ
ร้อยละ 60
นอกจากนั้น ชาวแอฟริกันมีแนวโน้มที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานไปต่า งประเทศมากขึ้น พบว่า
ส่ว นใหญ่ร้อยละ 80 เป็ น การอพยพข้ามพรมแดนของประเทศที่ติดกัน ตัวอย่าง เช่น อนุภูมิภ าค
แอฟริกากลางเป็ น พื้น ที่ที่ไม่มีเครื อข่ายติดต่อกันมากที่สุด ทําให้ ประเทศในอนุภูมิภ าคนี้มีการนํา
นโยบายวี ซ่ า แบบดั้ ง เดิ ม มาใช้ แต่ ก ลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ แอฟริ ก าตะวั น ตก หรื อ Economic
Community of West African States (ECOWAS) และกลุ่ม East African Community (EAC) มี
ระดับ connectivity สูง จึงมีการยกเว้นวีซ่าระหว่างประเทศสมาชิก เช่น รวันดาเป็นประเทศที่มี
นโยบายเสรีสําหรับการตรวจคนเข้าเมืองมากที่สุด เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางค้า และการท่องเที่ยว
โดยได้นําระบบการขอวีซ่าแบบออนไลน์ พร้อมกับระบบการจัดการข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ซึ่ง
ต้องจัดเก็บข้อมูลทางชีวภาพ เช่นใบหน้า และลายนิ้วมือของผู้ร้อง ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ผลให้ การท่องเที่ย วของรวันดาในปี 2556 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24 และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 โดยเฉพาะการค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 73 ที่จุด
ผ่านแดนระหว่างเมือง La Corniche ของรวันดากับเมือง Poids Lourds ซึ่งมีคนข้ามแดนประมาณ
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25,000 คนต่อวัน บางคนข้ามแดนไปมาถึง 4 ครั้ง แต่ใช้เวลาที่ผ่านพิธีการเข้าเมือง ทั้งของคนสัญชาติ
แอฟริกันและคนต่างชาติเฉลี่ย 15-30 วินาที
การสร้างข้อจํากัดการเข้าเมืองโดยอาศัยระเบียบการตรวจลงตราเป็นเครื่องมือ ดังกล่าว
ข้างต้น มีผ ลกระทบต่อการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเห็ นได้ชัด โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ (เช่น การท่องเที่ยว) และการเสียโอกาสด้านบริการอื่นๆ (เช่น การเดินทางมาตรวจร่างกาย
การศึกษา)3 ในทางตรงกันข้าม การอํานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราจะทําให้เกิดผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการสร้างงานภายในประเทศ ของประเทศต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
จากข้อมูลของ World Tourism Organization ของสหประชาชาติ หรือ UNWTO ระบุว่าอัตราการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยวของโลกในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 1,159 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับประเทศไทย ซึ่งอาศัยรายได้หลักจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากประเทศ
หนึ่ง ควรตระหนักถึงปัญหานี้ และเร่งหาทางแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง
ให้ตอบสนองการเดินทางเข้า มาของคนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศอื่น โดยอาจมีมาตรการ ระยะสั้น เช่น การเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ จุดผ่านแดน (Visa on Arrival) พัฒนาระบบการตรวจลงตราออนไลน์ หรือ e-Visa
ขยายระยะเวลาการตรวจลงตราให้นานขึ้น (เช่น 10 ปี ) ทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราใน
ลักษณะต่างตอบแทน (Reciprocity) และ การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิก
ASEAN, ACMECS, APEC เป็นต้น มาตรการระยะยาว เช่น การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่กลุ่ม
อาชีพบางสาขาที่ขาดแคลนในประเทศ เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โดย
จะต้องเจรจากับประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้ น ผู้ ศึกษา จึ งสนใจที่จะศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของไทย โดยเฉพาะ
มุ่งเน้นกระบวนการการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจลงตราให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
1.2.1 ศึกษากระบวนการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ซึ่งมีเขต
อาณารวม 7 ประเทศได้แก่ กานา แคเมอรูน อิเควทอเรียลกินี เซาตูเมและปรินซิปี แอฟริกากลาง
สาธารณรัฐคองโก และเบนิน ว่ามีว่ามีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรบ้าง
1.2.2 เปรียบเทียบข้อดีหรือข้อเสียกับแนวปฏิบั ติ Best Practices การตรวจลงตราของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2.3 เสนอแนะแนวปฏิบัติการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ศึก ษาระเบี ย บการตรวจลงตราสํ า หรั บ คนสั ญ ชาติ ที่ ต้ อ งมี ก ารพิจ ารณาเป็น พิ เ ศษของ
กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษากระกระบวนการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ใน
รอบ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2552-2556 และ Immigration and Nationality Act ค.ศ. 2011 ของ
สหรัฐอเมริกา
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 ศึกษาจากเอกสารราชการ รายงาน สถิติ การศึกษาวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจลงตรา
1.4.2 ศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับการสํานักงานตรวจ คนเข้าเมือง อดีต
เอกอัครราชทูต และอุปทูต ประจําไนจีเรีย เจ้าหน้าที่กองตรวจลงตรา
1.4.3 ศึกษาจาก Best Practices เรื่องการตรวจลงตราจากประเทศสหรัฐอเมริกา
1.4.4 ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และมีสถิติ ตัวเลขประกอบ
1.5 คาถามในการศึกษา
จะทําอย่างไรให้การตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เป็นไปอย่างมี
ประภาพและประสิทธิผล
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 เพื่อให้ ทราบกระบวนการตรวจลงตราของไทยในส่ ว นที่เกี่ยวกับคนสั ญชาติที่มี
ความเสี่ยง
1.6.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจํากัดการตรวจลงตรา และสามารถ
บริหารจัดการตามแนวทาง Best Practices การตรวจลงตราที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
1.6.3 เพื่ อ นํ า ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนของหน่ ว ยงาน และใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อเปูาหมายของการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นสากล
1.7 นิยามศัพท์
“การตรวจลงตรา” (Visa) หมายถึงหมายถึง การประทับตรา หรือข้อความในหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว โดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่าผู้
เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพํานัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร4
หลั ก ฐานการอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ประเทศที่ ทํ า เป็ น รอยตราประทั บ หรื อ เป็ น แผ่ น กระดาษ
สติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง โดยเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ถือได้ปฏิบัติว่า
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ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่งประเทศใด จะต้องไปขอรับการตรวจลง
ตราเพื่อเข้าประเทศจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติ๊กเกอร์ที่เรียก “วีซ่า” ให้ใน
หนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา กับ วีซ่า มีความหมายเดียวกัน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลทั่วไปของการตรวจลงตรา
คนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือขอวีซ่า
จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพํานัก หรือจาก
สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รั บ มอบหมายให้ ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่ าวมีถิ่นพํานัก คน
ต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้
1) ประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพํานัก อยู่ในไทย
ได้ไม่เกิน 30 วัน
2) ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย
คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถมาขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทย
บางแห่งที่กําหนดไว้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ (visa on arrival) ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) และพํานักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน
คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองจะต้องแสดง “เอกสารระหว่าง
ประเทศรับรองการฉีดวัคซีนปูองกันไข้เหลือง” (International Health Certificate on Yellow
Fever Vaccination) ในการยื่นคําร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ รวมทั้งจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึง
ประเทศไทย จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้
ในการขอรั บ การตรวจลงตรานั้น คนต่ า งชาติ จ ะต้ อ งขอรั บ การตรวจลงตราให้ ต รงกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเข้ า มาในประเทศไทย ทั้ ง นี้ การอนุ มั ติ วี ซ่ า อยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ล ใหญ่ และในการตรวจลงตราให้ แก่คนต่างชาติบางสั ญชาติ ได้มีการ
กําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุของวีซ่า (visa validity) อายุของวีซ่าหมายถึงระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้
เดินทางมาประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กําหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฏอยู่ในวีซ่า
สติ๊กเกอร์หรือตราประทับวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โดยทั่วไปอายุของวีซ่า
คือ 3 เดือนนับจากวันที่ออกวี ซ่า แต่ในบางกรณีและสําหรับวีซ่าบางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น 6
เดือน หรือ 1 ปี หรือ 3 ปี
ระยะเวลาพํานัก (period of stay) หมายถึงระยะเวลาที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้พํานักใน
ประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กําหนดระยะเวลาพํานักเมื่อคนต่างชาติเ ดินทาง
มาถึง และจะปรากฏอยู่ในตราประทับขาเข้า ระยะเวลาพํานักขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า เช่น transit
visa จะได้รับอนุญาตให้พํานักได้ไม่เกิน 30 วัน tourist visa ไม่เกิน 30 วันหรือ 60 วัน และ non-
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immigrant visa ไม่เกิน 90 วัน หากมีความจําเป็นต้องอยู่เกินกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ดังกล่าว คนต่างชาติต้องไปยื่นคําร้องขออนุญาตอยู่ต่อที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานเอกอั ครราชทูตและสถานกงสุ ล ใหญ่ของไทยมีอํานาจหน้ าที่ในการให้ วีซ่า แก่ค น
ต่างชาติเพื่ออนุญาตให้เดินทางมาประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้ง
การกําหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้พํานักในประเทศไทย เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง ดังนั้น คนต่างชาติที่ได้รับวีซ่าแล้วบางรายอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ หาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์เป็น บุคคล
ต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
2.2 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศไทย
กฎหมายฉบับแรกได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 ต่อมามี พ.ร.บ. คนเข้า
เมือง พ.ศ. 2480 และ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 โดยมีข้อกําหนดต่างๆ คล้ายคลึง กัน เช่น การ
ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรสยาม หากไม่มีเอกสารเดินทาง มีโรคประจําตัวบางประเภท
ไม่มีรายได้ หรือเป็นบุคคลที่มีประพฤติไม่เหมาะสม ปัจจุบัน พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้มีการ
แก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ในระยะแรก หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับคนเข้าเมืองได้แก่กองตรวจคนเข้าเมือง กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ต่อมา พ.ศ. 2536
รั ฐ บาลได้ขยายหน่ ว ยงานกองตรวจคนเข้าเมืองเป็นสํ านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฐานะเทียบเท่ า
กองบัญชาการ โดยกําหนดอํานาจการตรวจลงตราให้แก่ 1) กระทรวงการต่างประเทศ 2) สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุล รวมทั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ไทยในต่างประเทศ และ 3) สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
2.3 แนวความคิดและทฤษฎี
การศึกษาเรื่อง “การประเมินกระบวนการการตรวจลงตราในรอบ 5 ปี : กรณีศึกษาสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา” ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ
2.3.1 ตัวแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ในการตรวจลงตราของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เข้มงวดอย่าง
ยิ่งต่อการคัดกรองบุคคลที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยอาศัยมาตรการรักษา
ความปลอดภั ย และขั้ น ตอนการคั ด กรองคนต่ า งด้ า วมิ ใ ห้ เ ดิ น ทางเข้ า ประเทศของสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.3.1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการปูองกันคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมต้องห้ามมิ
ให้เข้าประเทศ
ได้แก่ Depart of Homeland and Security โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจคนเข้าเมือง คือ พระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (Immigration and
Nationality Act of 2011– INA) โดยมาตรการดังกล่าวไม่เฉพาะแต่ต้องการลดจํานวนผู้หลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ยังรวมถึงการสกัดกั้นการโจมตีจากผู้ก่อการร้ ายอีกด้วย INA มีสาระสําคัญที่
ควรศึกษาเปรียบเทียบกับการตรวจคนเข้าเมืองของไทย คือ
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2.3.1.2 คําสั่งขับออกนอกประเทศ และส่งกลับประเทศ
บุคคลที่ถูกเนรเทศจะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาอีก เว้นแต่บุคคลต่าง
ด้าวนั้น อยู่ต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี ไทย : ไม่กําหนดระยะเวลา
2.3.1.3 อัตราโทษ
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงบุคคลซึ่งจัดหาคนต่างด้าว
เข้า หรือเป็นธุระจัดเตรียมการ มีอัตราโทษ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนัก ทําให้สหรัฐฯ
ยังเผชิญปัญหาคนเข้าเมืองและจํานวนคนเข้าเมืองเริ่มมีผลกระทบต่อการเมืองภายในสหรัฐฯ ไทย :
สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เสนอกระทรวงมหาดไทย สั่งห้ามคนต่างด้าว “ที่อยู่เกินกําหนดอนุญาต”
มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
อยู่เกินกําหนดอนุญาต 90 วัน
ห้ามเข้าเป็นเวลา 1 ปี
อยู่เกินกําหนดอนุญาต 1 ปี
ห้ามเข้าเป็นเวลา 3 ปี
อยู่เกินกําหนดอนุญาต 3 ปี
ห้ามเข้าเป็นเวลา 5 ปี
อยู่เกินกําหนดอนุญาต 5 ปี
ห้ามเข้าเป็นเวลา 10 ปี
แต่หากคนต่างด้าวถูกจับกุมดําเนินคดี
อยู่เกินกําหนดอนุญาตน้อยกว่า 1 ปี
ห้ามเข้าเป็นเวลา 5 ปี
อยู่เกินกําหนดอนุญาตเกินกว่า 1 ปี
ห้ามเข้าเป็นเวลา 10 ปี
2.3.1.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ
หลั ง เหตุ ก ารณ์ ก ารบั ง คับ เครื่ อ งบิ นชนตึ ก เวิ ร์ ดเทรดเซ็ น เตอร์ ที่ น คร
นิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายน 2544 สหรัฐฯได้ลงทุนอย่างมหาศาลในด้านนี้เพื่อยับยั้งและต่อต้านการ
ก่อการร้าย รวมถึงดักฟังผู้นําประเทศต่างๆ ทั่วโลก 5 ไทย : ลงทุนในด้าน IT น้อยมาก ต้องพึ่งพาข่าว
กรองจากมิตรประเทศ
2.3.1.5 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจตรวจลงตราให้แก่คนต่างด้าว
คณะทํางานของ INA เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราทุกคน
จะต้องถูกสัมภาษณ์ ไทย : ไม่มีการสัมภาษณ์ ยกเว้นเจ้าหน้ากงสุลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพิเศษ
ซึ่งถือเป็ น จุดอ่อนหรื อช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ ขอรับการตรวจลงตราที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้า
ประเทศแอบแฝง
2.3.1.6 ระบบเตือนภัย
มีร ะบบเตือนภัยอัตโนมัติ (National Automated Immigration
Lookout System – NAILS) โดยใช้เครือข่ายรวมศูนย์ข้อมูลประวัติบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ FBI (หน่วยสอบสวนกลาง) CIA (หน่วยสืบราชการลับ) DEA
(หน่วยปราบปรามยาเสพติด) ตํารวจสากล และอื่นๆ ไทย : ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และไม่มีการบูรณ
การด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
5

สหรัฐฯ พัฒนาโปรแกรมการเก็บข้อมูลทางระบบอินเทอเน็ตจากทัว่ โลก ตั้งแต่ปี 2550 เรียกว่า โปรแกรม PRISM
สามารถดักฟังผู้นําของโลกทีส่ หรัฐฯ สนใจ โดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายเอ็ดเวิร์ด สโนวเด็น เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.
2556
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2.3.1.7 ระบบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในการตรวจคนเข้า -ออกเมืองใน
กรณีพิเศษ National Security Entry Exit Registration System – NSEERS)
นํามาใช้เพื่อตรวจสอบคนต่างด้าวที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยจากบางประเทศ
เช่น อิหร่าน อิรัก ลิเบีย ซูดาน ไทย : มีระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศในการให้การ
ตรวจลงตราแก่บุคคลที่มีสัญชาติสุ่มเสี่ยง เช่น บุคคลสัญชาติ แอฟริกัน อิหร่าน อิรัก เกาหลีเหนือ ฯลฯ
2.3.1.8 การเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics)
ในการขอรับการตรวจลงตรา ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้ว ยตนเองเพื่อ
สถานเอกอัครราชทูตจะได้สแกนภาพใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ไทย : ไม่มีการดําเนินการดังกล่าว
2.3.1.9 การรับรองความถูกต้องของเอกสารที่นํามาแสดง
สหรัฐฯ มีระบบ Notary Public ที่เชื่อถือได้ บางกรณีจะให้ผู้ร้องสาบาน
ว่าข้อความในเอกสารเป็ นความจริง ไทย : ไม่ใช้การสาบาน การรับรองต้องผ่ านการรับรองจาก
กระทรวงการต่างประเทศของรัฐที่ผู้ร้องมีถิ่นพํานัก
2.3.1.10 อื่นๆ
สถานที่การตรวจลงตราของสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะ
กว้างขวาง สง่า โอ่โถง ผู้เข้ายื่นคําร้องจะเกิดความรู้สึกประทับใจในความสะดวกสบายและบริการที่
รวดเร็ว ไทย : ส่วนใหญ่ห้องกงสุลมักจะเล็ก คับแคบ ร้อน และไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้ร้องเกิด
ความรู้สึกที่ไม่ดี (bad impression) ต่อประเทศไทยตั้งแต่แรก หากไม่ได้รับบริการที่ดีแล้วอาจเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยการไม่มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ อีกเลย ยกเว้นจะมีธุระจําเป็นในประเทศไทย
การยื่นคําร้องขอรับการตรวจลงตรา สหรัฐ : สามารถสมัครออนไลน์ ชําระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน
ธนาคารหรือไปรษณีย์ มีคิวนัดสัมภาษณ์ ถือเป็นการอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลา มีความ
ปลอดภัยด้านบุคคลและสถานที่ ไม่ต้องมีผู้ร้องจํานวนมากมาชุมนุมขอรับการตรวจลงตราพร้อมๆ กัน
ไทย : ไม่มีการสมัครขอรับการตรวจลงตราออนไลน์ มีปัญหาคอรัปชั่นค่าธรรมเนียมและความล่าช้า
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องทําหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เนื่องจากต้องชําระเงินผ่านเจ้าหน้าที่ และ
อาจมีปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร และจํานวนผู้ร้องที่เกินขีดความสามารถในการ
ให้บริการ สหรัฐฯ : มีการ outsource ให้เอกชนเป็นผู้รับคําร้องแทน ลดความเสี่ยงด้านการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ไทย : มีสถานเอกอัครราชทูตใช้วิธี outsource สามประเทศ ได้แก่
อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ
2.3.2 ทฤษฏีระบบ (System Theory)
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นําทฤษฎีระบบ (System Theory) ของเดวิด อีสตัน
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(David Easton) มาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่าง ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ กับปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกระบบ
1) ปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึง ปัจจัย และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การ
ดําเนินงานขอระบบ แยกเป็ น ข้อ เรียกร้องที่ มีต่อระบบ (Demand) และการยอมรับหรือการ
สนับสนุนที่สมาชิกมีต่อระบบ (Support)
6

ธนวัฒน์ พิมลจินดา, ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์,วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
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2) กระบวนการ (Conversion Process) หมายถีงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
นําเข้าให้เป็นผลผลิตออกมา
3) ผลลัพธ์ (Output) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ออกมาจากการทํางานของระบบ เช่น
นโยบาย การตัดสินใจ การดําเนินการต่าง ๆ
4) ผลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ผลสะท้อนอันเนื่องมาจากการทํางานของ
ระบบอั น จะนํ า ไปสู่ ก ารสนั บ สนุ น หรื อ การตั้ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ งใหม่ ต่ อ ระบบ ถ้ า ระบบการสามารถ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ ก็จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก ระบบก็อยู่รอด หากเป็นไป
ในทางตรงกันข้ามระบบก็เสื่อมสลายไป

ภาพที่ 1 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
*ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=643581
ทฤษฎีระบบซึ่งนํามาวิเคราะห์องค์กร โดยเฉพาะระบบราชการ ถือว่าสมเหตุสมผล
และมีความโปร่งใส เนื่องจากยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ได้ชัดเจน มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึก ษาของ พลตรีข รรค์ ชัย อนัน ตสมบูร ณ์ ในหลั ก สู ต รผู้ บริ ห ารกระบวน การ
ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2547 เรื่อง “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายห้ามบุคคลต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักร” ชี้ให้เห็นถึงปัญหาอาชญากรข้ามชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ถือเป็ นการบ่อน
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ทําลายสังคมและความสงบสุขของไทย และมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยรวม ดังนั้น ประเทศไทยจึงกําหนดมาตรการการคัดกรอง ตรวจสอบและสกัดกั้นบุคคล
ก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ เช่น การตรวจลงตรา และการห้ามบุคคลประเภทที่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าประเทศ ฯลฯ
นอกจากนั้น รายงานการศึกษาส่วนบุคคล ของนายทรงทรัพย์ คเชนทร์ชัย เรื่อง “แนว
ทางการพัฒนางานกงสุ ลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ” ได้ศึกษากลยุทธ์ห รือแนวทางการ
ปรับปรุงงานด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า
มีปัญหาคล้ายๆ กันทุกแห่ง คือ มีปัญหาด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ปฏิบัติงาน งบประมาณ
และการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ผู้ศึกษาจะขอศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยดังกล่ าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการตรวจลง
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย เปรียบเทีย บกับ Best Practices ของ
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ควรจะ
ปรับปรุงแก้ไขในจุดไหนบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่สมมุติฐานที่ว่า หากมีการบริหารจัดการด้านการ
ตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ดีแล้ว ย่อมเกิดผลดี ต่อการคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์
โดยสรุป จากการเสนอทบทวนวรรณกรรม ภูมิหลัง สาระสําคัญ ของแนวปฏิบัติที่ดีของการ
คัดกรองคนต่างด้าวของสหรัฐ ฯ เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของไทย โดยใช้กรณีศึกษาการตรวจลง
ตราจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย นั้น ทําให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากข้อบกพร่องของระเบียบปฏิบัติ และตัวผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจลงตรา ผู้ศึกษาเห็นว่าจากการ
นําเอาทฤษฎีระบบมาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จะ
ทําให้ทราบว่าจุดแข็ง จุดอ่อน ของกระบวนการทํางานมีอะไรบ้าง เปรียบเทียบกั บแนวปฏิบัติที่ดีใน
การตรวจลงตราของสหรัฐอเมริกา พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่จะทําให้การตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตประสบความสําเร็จ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 กระบวนการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
การตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มีกระบวนการการผลิตตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 การรับคาร้อง
ผู้ช่วยกงสุล จะเป็นผู้รับคําร้องของรับการตรวจลงตรา ตรวจสอบเอกสารประกอบ
คําร้อง นัดสัมภาษณ์ผู้ร้อง เก็บค่าธรรมเนียม และรวบรวมคําร้องและเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละวัน
ให้แก่ เจ้าหน้าที่กงสุล
3.1.2 การพิจารณาตรวจสอบคาร้อง
เจ้ าหน้ าที่กงสุล เป็นผู้พิจารณาคําร้องอีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารประกอบครบถ้ว น
ถูกต้อง หรือไม่ (รายการเอกสารประกอบคําร้องขอรับการตรวจลงตรา โปรดดูภาคผนวก)
ข้อสังเกตในการตรวจคําร้อง
1) ตรวจความถูกต้องของเอกสารประกอบก่อนทุกครั้ง เอกสารปลอมมักจะเป็น
กระดาษถ่ายเอกสารธรรมดา ไม่มีหัวกระดาษหรือรายละเอียดหน่วยงานที่ออกเอกสาร หรือบางทีใช้
ถ่ายเอกสารสีเพื่อคัดลอกหัวกระดาษแต่มักจะสังเกตได้ว่ามีร่องรอยการตัดต่อ
2) แบ็ งค์ส เตทเม้น ท์ ตรวจสอบกั บธนาคารว่าเป็นธนาคารออกให้ จริ งหรือไม่
สังเกตว่าผู้ร้องมีรายได้โดยเฉลี่ยตามอาชีพของตน และมีจํานวนเพียงพอแก่การเดินทางไปประเทศ
ไทยหรือไม่
3) หนั ง สื อ รั บ รองผู้ ค้ํ า ประกัน ต้ อ งเป็ น ต้น ฉบั บ หนั งสื อ เชิ ญ จากประเทศไทย
จะต้องเป็นต้นฉบับ
4) ลายมือชื่อของผู้ร้องต้องเหมือนกับลายมือชื่อที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง หาก
เป็นการยื่นแทนให้ขอสําเนาหลักฐานผู้ยื่นแทนด้วย
5) ตรวจดูว่าสําเนาการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินว่า เลยกําหนดการเดินทางหรือไม่
6) รูปถ่ายต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
7) ตรวจดูว่าผู้ร้องกรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่โดยเฉพาะที่อยู่และโทรศัพท์ติดต่อ
หรืออีเมล์แอดเดรส
8) ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือเทียบเท่า หนังสือเดินทางทูต ที่มีหนังสือนํา
จากหน่วยงานของไนจีเรีย/ สถานเอกอัครราชทูต /องค์การะหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ฯ
จะพิจารณายกเว้นไม่ต้องมีเอกสารผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากหน่วยงาน
National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) และใบรับรองประวัติอาชญากร (Police
Character Certificate)
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9) ที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ร้องมักนํามาจากอินเทอเน็ต แต่มีบางกรณีผู้ร้องจะ
คิดขึ้นมาเอง เช่น คําที่ใช้กันง่ายๆ เช่น Sawassdi Hotel , Sabai Hotel, Corn Hotel ควรสอบถาม
ผู้ร้องเพิ่มเติมจะทราบว่าผู้ร้องให้ข้อมูลโดยสุจริตหรือไม่
10) คําร้องที่มีหนังสือนําจาก สถานเอกอัครราชทูตในไนจีเรียในกรุงเทพฯ ขอให้
แนะนําผู้ร้องให้สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรียดําเนินการผ่าน diplomatic channel คือกระทรวงการ
ต่างประเทศไทย
11) กรณีได้รับการร้องขอวีซ่าด่วนจากบุคคลสําคัญของทางการไนจีเรีย หรือจาก
ผู้ว่าการรัฐต่างๆ ขอให้มีหนังสือนําจากหน่วยงานไนจีเรีย หรือผ่านกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย
3.1.3 การพิมพ์แผ่นปะวีซ่าสติ๊คเกอร์และรายงานประจาวันจากเครื่อง
เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้พิมพ์วีซ่าสติ๊คเกอร์ หรืออาจมอบหมายให้ผู้ช่วยกงสุลพิมพ์
แทนได้หากต้องไปปฏิบัติราชการอื่น
ข้อสังเกต
1) อย่าให้ลูกจ้างเข้าถึงฐานข้อมูลบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรของกระทรวง
การต่างประเทศและ สถานเอกอัครราชทูตที่บันทึกไว้ในระบบงานวีซ่า เนื่องจากเป็นชั้นความลับ
2) ระวังการสั่งพิมพ์เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เครื่องพิมพ์ทั้งหมด 3
เครื่อง สลับไปมา หากเลือกเครื่องพิมพ์ผิดจะทําให้การพิมพ์ใบเสร็จและแผ่นปะผิดพลาด
3) ควรตรวจสอบจํ า นวนวี ซ่ า สติ๊ ก เกอร์ ข องสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ อย่ า ง
สม่ําเสมอ อย่าให้เหลือน้อยเกินไป เนื่องจากการขอเพิ่มจากกระทรวง ฯ ต้องใช้เวลาอย่ างน้อยสองถึง
สามสัปดาห์
3.1.4 การลงนามบนแผ่นปะวีซ่าสติ๊กเกอร์
เจ้าหน้าที่กงสุลลงนามเต็มบนแผ่นปะ และบันทึกหมายเลขวีซ่า และวันที่การออกวี
ซ่า พร้อมกับลงนามในใบคําร้อง ประทับตราครุฑใหญ่ในใบคําร้อง ประทับตราครุฑเล็กในแผ่นวีซ่า
สติ๊กเกอร์และใบเสร็จรับเงินแผ่นแรก (สีขาว)
3.1.5 การจ่ายเล่มหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราแล้ว
เจ้าหน้าที่กงสุลส่งมอบ คําร้องและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดให้ผู้ช่วยกงสุล เพื่อทําการ
ลงทะเบียนให้ผู้ร้องมาลงนามรับเล่มตามวันที่กําหนดต่อไป
3.1.6 การรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้จัดทํารายงานเงินรายได้แผ่นดินประจําวันตามแบบฟอร์มที่
กําหนด และนําส่ง เจ้าหน้าที่คลัง พร้อมเงินสดที่ได้รับทุกวันที่มีการตรวจลงตรา หากมีการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินหรือวีซ่าให้ทํารายงานทุกครั้งพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และวีซ่าสติ๊กเกอร์ที่ยกเลิ ก
ประกอบรายงานด้วย
3.1.7 การส่งสาเนาคาร้องให้แก่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยา
เสพติด
โดยปกติจ ะต้องรวบรวมสําเนาคําร้องเฉพาะคนสั ญชาติไนจีเรียส่ งให้ สํานักงาน
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดทางถุงเมล์การทูต ในโอกาสแรก
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กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบในกรณีคนต่างด้า วยื่นขอวีซ่า ก่อนการเดินทางเข้า
ประเทศ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ในกรณีที่คนต่างด้าว ยื่นของ Visa on Arrival (วีซ่าที่
ยื่นคําขอ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย) การขอ Non-Immigrant Visa ที่ระยะพํานักใน
ประเทศไทยเกิน 3 เดือน และ Residence Permit
คนต้องห้ามที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของไทยห้ามเข้าประเทศมี 11 ประเภท ได้แก่
1) ผู้ที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่
หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้น
จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่
ต้องมีการตรวจลงตราสาหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ การตรวจลงตราและการยกเว้น
การตรวจลงตรา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
2) ผู้ที่ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร
3) ผู้ที่เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทํางานด้วยกาลังกาย โดยไม่ได้
อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาเพื่อทางานอื่นอันเป็นการฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วย
การทางานของคนต่างด้าว
4) ผู้วิกลจริต หรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
5) ผู้ที่ยังมิได้ปลูกฝีปูองกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือ ปฏิบัติการอย่างอื่นตามวิชาการ
แพทย์เพื่อปูองกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายบัญญัติ และไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทําการ
เช่นว่านั้น
6) ผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคําพิพากษาของศาลไทย หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้ประทํา
โดยประมาท หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง
7) ผู้มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
อันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือ
บุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ
8) ผู้มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายา
เสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
9) ผู้ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14
10) ผู้ที่ถูกรัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 16
11) ผู้ที่ถูกรัฐบาลไทย หรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยใน
ราชอาณาจั ก ร หรื อ ในต่ า งประเทศมาแล้ ว หรื อ ถู ก พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง กลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณา ยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย
จะเห็นได้ว่ากระบวนการตรวจลงตราดังกล่ าวมีข้อจํากัดอยู่หลายประการ อาทิ ในด้าน
อุปกรณ์ พบว่ายังมีโปรแกรมการตรวจลงตราหรือพิมพ์แผ่นปะวีซ่าที่ล้าสมัย ใช้ hardware ที่เก่าและ
มีปัญหาในการใช้งาน ไม่มีระบบการตรวจสอบเอกสารของผู้ร้องที่มีประสิทธิภาพ ระบบการรับรอง
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เอกสาร (Notary Public) ของไนจีเรียไม่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการรับเงินใต้โต๊ะเพื่อให้การ
รับรองเอกสารรวดเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กําหนด เช่น ใบรับรองผล
การตรวจสอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจากหน่วยงาน National Drug Law Enforcement
Agency , Police Certificate, Bank Statement หนังสือเชิญจากประเทศไทย แม้กระทั่งหลักฐาน
การจองตั๋วโดยสารเครื่องบินก็มีการปลอมแปลงอย่างแพร่หลาย การรับคําร้องยังใช้ระบบ manual
คือ ผู้ร้องต้องเดินทางมายื่นขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง ต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด
เท่านั้น ไม่มีระบบการชําระเงินผ่านธนาคาร หรือสํานักงานไปรษณีย์ หลักฐานประกอบคําร้องขอรับ
การตรวจลงตรามีมากเกินความจําเป็น ผู้ร้องต้องใช้เวลาจัดเตรียมเกินสองสัปดาห์ และเสียค่าใช้จ่าย
แก่หน่วยงานไนจีเรียตามประเภทของเอกสาร พบว่า การขอหนังสือรับรองจากหน่วยงาน NDLEA
จะต้องรอ 2-4 สัปดาห์ เสียค่าใช้จ่ายในการขอ 10,000 ไนร่า (ประมาณ 2,000 บาท) ไม่รวมเงินใต้
โต๊ะ ในด้านการตรวจสอบบุคคล พบว่า ระบบรายชื่อบุคคลต้องห้ามของกระทรวงการต่างประเทศที่
ได้มาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังไม่ทันสมัยและขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยปฏิบัติในประเทศไทย
อีกทั้งไม่มีระบบการวัดข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics Identifier) ทําให้ขาดข้อมูลของผู้ร้องที่
แน่ น อน และถือเป็ นช่องโหว่ในการปลอมแปลงเอกสารเดินทางและไม่ส ามารถตรวจสอบบุคคล
ต้องห้ามได้ เหล่านี้ ถือเป็นอุปสรรคของการตรวจลงตราในระดับต้นทางที่มีความสําคัญยิ่ง ที่อาจมีผล
การตัดสินใจของคนไนจีเรียที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเหตุผลความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้ม
ไม่รวมถึงความรู้สึกไม่พอใจ (frustration) หรือ ความรู้สึกในทางลบอื่นๆ ต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อย
3.2 การตรวจลงตราของประเทศสหรัฐอเมริกา
การตรวจลงตราของประเทศสหรัฐอเมริกา 7 ออกให้โดยใช้หลักเกณฑ์จากวัตถุประสงค์ใน
การเดิน ทางเข้าประเทศของผู้ ร้ อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Non-immigrant Visa และ
Immigrant Visa ข้อแตกต่างของวีซ่าดังกล่าว คือ ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
Non-immigrant Visa ออกให้เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐ ฯ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น
เพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ศึกษา หรือทํางาน อนุญาตให้เข้าประเทศได้ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี
และสามารถต่ออายุวีซ่าดังกล่าวได้
Immigrant Visa ออกให้เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐ ฯ เพื่อพํานักอาศัยหรือทํางานใน
ประเทศเป็นการถาวร เช่น Permanent Resident หรือ ผู้ได้รับ Green Card แบ่งย่อยเป็น 3
ประเภท คือ ประเภทมีครอบครัวรับรอง (family-sponsored) มีนายจ้างรับรอง (employmentbased) และ ประเภทพิเศษ (special immigrant)
ในการขอวีซ่าแต่ประเภท ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซท์ของสํานักงาน
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เช่น แบบฟอร์ม B2 สําหรับการท่องเที่ยว, B1 สําหรับประกอบธุรกิจ
, K1 สําหรับคนต่างชาติที่เป็นคู่หมั้นของคนอเมริกัน , F1 สําหรับนักเรียน/นักศึกษา , K3 สําหรับคน
ต่างชาติที่เป็นคู่สมรสของคนอเมริกัน , H-1B สําหรับวีซ่าทํางานพิเศษ , E1-E2 สําหรับนักลงทุน , H2B สําหรับเข้ามาทํางานชั่วคราว , NAFTA (NT) Work Visa สําหรับคนสัญชาติที่มาจากประเทศกลุ่ม
7

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซท์ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ ฯ
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NAFTA , R-1 เพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา , J-1 สําหรับการแลกเปลี่ยนนักเรียน , O-1 สําหรับ
คนงานที่มีความสามารถพิเศษ , DS-160 สําหรับการเดินทางผ่าน
เมื่อทราบจุดประสงค์ที่จ ะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐ ฯ แล้ ว ผู้ร้องสามารถนําใบสมัครที่
กรอกข้อความแล้วพร้อมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ไปยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุล ของสหรัฐฯ ในต่างประเทศ ผู้ร้องที่มีอายุระหว่าง 7-79 ปี จะต้องถูกสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
ชีวภาพทุกคน อย่างไรก็ตาม มีผู้ร้องบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
อายุของวีซ่าหมายถึงระยะเวลาที่ผู้ร้องจะต้องเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ตามที่กําหนด
ส่วนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศ หมายถึงระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาต
ให้พํานักอาศัยในประเทศ ตามแบบฟอร์ม I-94 โดยข้อมูลวันเดินทางเข้าและกําหนดวันสิ้นสุดการ
ได้รับอนุญาตให้พํานักอาศัยในประเทศของผู้ร้องแต่ละคนที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและทาง
เรือ จะถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ ปี 2556
นอกจากนี้ สหรั ฐ ฯ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปู อ งกั น คนต่ า งด้ าวที่ มี พ ฤติ ก รรม
ต้องห้ามมิให้เข้าประเทศ คือ Depart of Homeland and Security โดยใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจคนเข้าเมือง คือ พระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (Immigration and
Nationality Act of 2011– INA) ซึ่งจะมีการบูรณการข้อมูลเชื่อมโยงแบบ real time ระหว่าง
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุล กากร
สํานักงานข่างกรองแห่งชาติ (CIA) สํานักงานอาหารและยา (DAE) เป็นต้น
3.3 การเปรียบเทียบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา กับการตรวจ
ลงตราของสหรัฐอเมริกา
จากการศึกษาการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา และ การตรวจลง
ตราของสหรัฐอเมริกา ดังกล่าว สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
3.3.1 ปัจจัยนาเข้า (Input)
ตารางที่ 1 ปัจจัยนําเข้า (Input)
1) ด้าน
กฎหมาย

สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)
สหรัฐอเมริกา
- กฎระเบียบในการตรวจลงตรายังมีช่อง - ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กําหนดมาตรการ
โหว่ เปิดทางให้มีการเปลี่ยนประเภท
ในการรักษาความปลอดภัยเชิงปูองกัน
การตรวจลงตราเมื่อเดินทางเข้า
สําหรับการเดินทางเข้าประเทศของคน
ประเทศไทย และยังสามารถขอรับการ ต่างด้าว ไว้ตั้งแต่ต้นทาง เช่น การเก็บ
ตรวจลงตราที่ประเทศอื่นโดยได้รับการ ข้อมูลของผู้กําหนดเดินทางเข้าสหรัฐฯ
ยกเว้นเอกสารประกอบที่สําคัญ
โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
บางอย่าง อาทิ เอกสารผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทาง
ตรวจสอบเรื่องยาเสพติด เอกสาร
มาตรา 235 และ 287 พระราชบัญญัติ
ประวัติอาชญากรรม
การตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ให้
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สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)
- การลงโทษผู้กระทําความผิดตาม
พ.ร.บ. ตรวจลงเข้าเมือง ไม่เข้มงวด
โทษเบา ตัวอย่างเช่น อยู่เกิน 1 ปี แต่
เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเพียง
20,000 บาท ควรมีบทลงโทษให้หนัก
ขึ้นเพื่อเป็นการปูองปราม
- พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง และ ระเบียบ
เกี่ยวกับการตรวจลงตราของกระทรวง
การต่างประเทศล้าสมัย ไม่เหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ที่ให้
ความสําคัญกับมิติความมั่นคงมากขึ้น

สหรัฐอเมริกา
อํานาจนายด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถ
ตรวจสอบถาม ภายใต้คําสาบานของ
บุคคลใด ๆ ที่ได้เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ
ภายใต้มาตรา 287 (c) ให้อํานาจนาย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจค้น
บุคคล และสามารถปฏิเสธไม่ให้บุคคล
ประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ เดินให้เดินทางเข้า
ประเทศได้ ได้แก่ กระทําความผิด
กฎหมายอาญา เอกสารไม่ผ่านการ
ประทับตราจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง ไม่มีหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือใบ
ผ่านแดน หรือเอกสารปลอม หรือมี
รายชื่อเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ
ประเทศ อีกทั้งภายใต้กฎหมายนี้ บุคคล
ต่างด้าวใด ๆ ที่ถูกเนรเทศหรือถูกส่งตัว
กลับ จะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐ ฯ
ได้อีก เว้นแต่บุคคลต่างด้าวนั้น จะอาศัย
อยู่นอกประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน นับจากวันที่ถูกเนรเทศ หรือถูก
ส่งกลับ
- สหรัฐ ฯ มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติ
แห่งชาติ หรือ National Automated
Immigration Lookout System
(NAILS) เป็นระบบที่ Home Land
Security ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบเก็บ
บันทึกประวัติข้อมูลที่จากจากหลาย
หน่วยงาน อาทิ กรมศุลกากร กระทรวง
การต่างประเทศ เอฟบีไอ (หน่วยสืบสวน
กลาง) ซีไอเอ (หน่วยสืบราชการลับ) ดีเอ
อี (หน่วยปราบปรามยาเสพติด) และ
ตํารวจสากล
- สําหรับระบบการจัดทํารายชื่อบุคคล
ต้องห้ามมิให้เดินทางเข้าเมือง มีกฎหมาย
ที่เรียกว่า National Security Entry
Exit Registration System (NSEERS)
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สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)

2) ด้าน
บุคลากร

- เจ้าหน้าที่กงสุลมีเพียง 1 คน ไม่
สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจลง
ตราที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีความ
สลับซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจอื่นๆ ด้วย เช่น งานเศรษฐกิจ
การเมือง สารนิเทศ พิธีการทูตและการ
อํานวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทน
ไทยที่ไปเยือนไนจีเรีย (ดูอัตรากําลัง
สอท.ฯ ภาคผนวก 2)
- เจ้าหน้าที่กงสุลขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติ และไม่มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ละเอียดและชัดเจน
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กงสุลซึ่งเป็นคนท้องถิ่น
(ไนจีเรีย) จํานวน 1 คน ทําหน้าที่การ
ตรวจลงตราทุกอย่าง ตั้งแต่การทําบัตร
คิวเพื่อยื่นคําขอการตรวจลงตรา รับคํา

สหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติพิเศษที่ใช้
ตรวจสอบบุคคลสัญชาติพิเศษบาง
ประเทศ เช่น อิหร่าน อิรัก ลิเบีย ซูดาน
ฯลฯ
- นอกจากนัน้ สหรัฐฯ ยังมีระบบฐานข้อมูล
ที่เรียกว่า US-VISIT ซึ่งเจ้าหน้าที่สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทั่วโลก สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลผู้ต้องสงสัยเมื่อ
บุคคลผู้นั้นเดินทางมาขอวีซ่า โดยนํา
เทคโนโลยี ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics)
มาใช้ โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้าง
ของผู้ร้อง และถูกถ่ายภาพเก็บไว้ใน
ระบบดิจิตอล เพื่อใช้สําหรับการ
ตรวจสอบที่จุดผ่านแดนภายหลัง
- ใช้มาตรการเชิงปูองกันอย่างเข้มข้น
รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คนเข้าเมืองอย่างตรงไปตรงมา ระบุโทษ
หนัก
- สหรัฐ ฯ ให้ความสําคัญกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตรา มีการ
เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐฯ ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ ณ กรุงอาบูจา มี
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่สําหรับการ
รับคําร้องขอวีซ่า และมีเจ้าหน้าที่กงสุล
และผู้ช่วยจํานวน 30 คน (เทียบกับของ
ไทย เจ้าหน้าที่กงสุล 1 คน ผู้ช่วย 1 คน)
และเพิ่มกําลังพลตามเขตพรมแดนเพื่อ
ปฏิบัติงานที่ด่านชายแดนทางบกร่วมกับ
แคนาดา และเม็กซิโก
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สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)
สหรัฐอเมริกา
ร้องและเอกสารประกอบ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบ และ
งานด้านสารบรรณที่เกี่ยวข้อง (การ
ลงทะเบียนรับ-จ่าย) รวมทั้งการตอบ
คําคําถามจากคนไนจีเรีย และประเทศ
ใกล้เคียง ทางโทรศัพท์และอีเมล์ ซึ่งถือ
เป็นงานหนัก และน่าจะมีผลกระทบ
เชิงลบต่อการปฏิบัติงาน
3) ด้าน
- ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
- สถานเอกอัครราชสหรัฐ ฯ ตั้งอยู่เกือบทุก
งบประมาณ สําหรับการปรับปรุงอุปกรณ์
ประเทศทั่วโลก เน้นการสร้างภาพการ
คอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง
เป็นประเทศมหาอํานาจ เช่น อาคารที่
- สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ของ การ สอท. / สกญ. ใหญ่โต สง่างาม
ไทยมีทั้งหมด 92 แห่ง แต่จํานวนยังไม่ ปลอดภัย
สําคัญเท่าการได้รับสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างเต็มที่จากเมืองหลวง
4) ด้าน
- ไทยยังให้ความสําคัญมิติด้านเศรษฐกิจ - หลังเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายบังคับ
นโยบาย
มากกว่าความมั่นคง สาเหตุ
เครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่นคร
เนื่องมาจากไทยต้องอาศัยการ
นิวยอร์ก สหรัฐ ฯให้ความสําคัญอย่าง
ท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ สูงสุดในการปูองกันและขัดขวางการ
ดังนั้น หน่วยงานด้านเศรษฐกิจจึงมี
โจมตีจากผู้ก่อการร้าย และอันตรายใดๆ
นโยบายอํานวยความสะดวกให้แก่คน ที่มีต่อสหรัฐฯ รวมถึงการรักษาความ
ต่างด้าวอย่างมากเกินความจําเป็น
ปลอดภัยชายแดน และภัยรูปแบบอื่น ๆ
และไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคน อาทิ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
เข้าเมืองอย่างเคร่งครัด ทําให้ที่คนทํา กฎหมาย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์
ผิดกฎหมายจากทั่วโลกนิยมเดินทางมา เป็นต้น ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีการ
พักอาศัย
บูรณการอย่างเป็นระบบ ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคัด
กรองคนต่างด้าว
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3.3.2 กระบวนการทางาน (Conversion Process)
ตารางที่ 2 กระบวนการทํางาน (Conversion Process)
-

-

-

-

-

-

สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ต้องต้องปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
เนื่องจากการเดินทางเข้ามาในอาคารที่ทําการ
ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ไม่มีเครื่องเอ็กซ์เรย์
ตรวจวัตถุระเบิด การตรวจอาวุธของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจึงทําได้ไม่รัดกุม -ระยะเวลา
การตรวจลงตรา ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทําการ
โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ อาจใช้เวลามากกว่า
นี้ในกรณีมีเหตุสงสัยหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม
การตรวจบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Blacklist)
ใช้ระบบ manual ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานว่าจะตรวจสอบก่อนหรือไม่ แต่ถึงแม้
จะตรวจสอบ ก็พบว่าข้อมูลไม่ทันสมัย
ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทย ดังนั้น การคัดกรองต้อง
อาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นสําคัญ ซึ่ง มี
ความเสี่ยงสูง
สําหรับผู้ช่วยที่ทําหน้าที่รับคําร้อง ไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนได้
เนื่องจากต้องทํางานแข่งกับเวลา และปราศจาก
การควบคุมจากผู้บังคับบัญชาระสูงขึ้นไป
การที่ผู้ร้องไม่ต้องเดินทางมาขอรับการตรวจลง
ตราด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบของไทย
กําหนดไว้ ทําให้การตรวจสอบรายละเอียดส่วน
บุคคลด้อยประสิทธิภาพ
สถิติการปฏิเสธวีซ่ามีไม่มากนัก
การควบคุมภายใน มีการ check and balance
ระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลกับเจ้าหน้าที่คลัง
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่กงสุลมีหน้าที่ต้องนําส่งรายได้
แผ่นดินที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ในแต่ละวัน โดยจะต้องพิมพ์รายงานจาก

-

-

-

-

-

สหรัฐอเมริกา
มีรายละเอียดขั้นตอนและเอกสารประกอบคํา
ร้อง ในเว็บไซท์ของสถานเอกอัครราชทูตอย่าง
ชัดเจน
การยื่นคําร้องต้องดําเนินการด้วยตนเอง
ออนไลน์และพิมพ์ใบคําร้องที่ได้กรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้วนํามายื่นด้วยตนเองที่
สถานเอกอัครราชทูต โดยต้องได้รับคิว
สัมภาษณ์ก่อน ซึ่งระยะเวลาการรอคิว
สัมภาษณ์มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึง 6
เดือน โดยเฉพาะในประเทศที่มีผู้ต้องการเดิน
ทางเข้าสหรัฐ ฯ จํานวนมาก เช่น ไนจีเรีย
การเดินทางเข้ามาในอาคารสํานักงาน สถาน
เอกอัครราชทูตจะมีระบบรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน คือ มีเครื่องเอ็กซ์เรย์อาวุธ และ
การตรวจค้นร่างกายโดยเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
มีการนําระบบข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) มา
ใช้ ทําให้การตรวจสอบข้อมูลบุคคลเป็นไป
อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
มีการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลกับหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง
มีการสัมภาษณ์ผู้ร้องเพื่อขอทราบจุดประสงค์
การเดินทาง รวมถึงรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ
เป็นผลทําให้การคัดกรองบุคคลต่างด้าวมี
ประสิทธิภาพ
ผู้ถูกปฏิเสธวีซ่าก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้แต่ต้องมี
เหตุผลที่ฟังขึ้น เช่น เกิดจากความผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่น ๆ
การรับวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ ใช้
บริการ outsource จากบริษัทเอกชน โดยจะ
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สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)
โปรแกรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการได้ การเปลี่ยนแปลงจะต้องพิมพ์รายงาน
เพิ่มเพื่อแสดงหลักฐานและเหตุผลที่พิมพ์ข้อมูล
ในแผ่นปะการตรวจลงตราผิด หรือชํารุด ซึ่งเป็น
ระบบตรวจสอบที่ดี แต่ค่อนข้างจะกินเวลาและ
เป็นภาระที่เจ้าหน้าที่ต้องทําเป็นประจําทุกวัน
- การบังคับบัญชา มีเพียงสองระดับ คือเจ้าหน้าที่
กงสุล กับผู้ช่วยซึ่งเป็นคนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กงสุล
เป็นผู้ลงนามอนุมัติวีซ่าในขั้นตอนสุดท้าย ข้อดีคือ
มีอิสระในการทํางานสูง แต่มีความเสี่ยงหากเกิด
เหตุการณ์ทุจริตในเรื่องค่าธรรมเนียมการตรวจลง
ตรา อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบจํานวนเงิน
รายได้แผ่นดินทุกครั้งจะต้องผ่านเจ้าหน้าที่คลัง
และผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย

สหรัฐอเมริกา
จัดส่งหนังสือเดินทางผู้ร้องทางไปรษณีย์ไปยัง
ศูนย์รับวีซ่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถาน
เอกอัครราชทูตพอควร เป็นการลดความแออัด
ที่สถานเอกอัครราชทูต และเป็นผลดีต่อการ
รักษาความปลอดภัยอีกทางหนึ่งด้วย
- นอกจากการขอวีซ่าออนไลน์แล้ว สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยังกําหนดให้ผู้ร้อง
ชําระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยผ่านธนาคาร หรือ
ไปรษณีย์ ตามแต่กรณี ทําให้ลดขั้นตอนการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมและขจัดปัญหาคอรัปชั่น
ได้อย่างดี เพราะเงินไม่ผ่านมือเจ้าหน้าที่กงสุล
หรือทีมผู้ช่วย และสามารถตรวจสอบได้ทุก
เวลา

3.3.3 ผลลัพธ์ (Output)
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ (Output)
สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)
- จํานวนผู้ได้รับการตรวจลงตราปีละประมาณ
3,000 คน
- ผู้ร้องส่วนใหญ่เรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูต
ฯ ยกเลิกเอกสารประกอบคําขอที่เป็นปัญหา
เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ปัญหานี้จะทวี
ความรุนแรงขึ้น เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต
อื่นๆ รวมทั้ง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ และ
ประเทศใหญ่ในยุโรปตะวันตก ไม่มีการ
กําหนดให้ชาวไนจีเรียต้องนําเอกสาร NDLEA
มาแสดง ชาวไนจีเรียอ้างว่าการขอวีซ่าจาก
สถานเอกอัครราชทูตไทยยากและเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่าของสหรัฐ ฯ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ฯ
ศึกษาประเด็นนี้แล้ว พบว่า เอกสารจาก
NDLEA ไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ไนจีเรียอย่างตรงไปตรงมา

สหรัฐอเมริกา
- จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐ ฯ ประจํากรุงอาบูจา พบว่า มีสถิติการ
ปฏิเสธวีซ่ามากกว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า
การตรวจสอบหรือคัดกรองบุคคลมี
ประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์คือสามารถปูองกันมิให้
บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เข้าประเทศ
ได้
- จํานวนผู้ได้รับการตรวจลงตราเพิ่มขึ้นทุกปี มี
การขยายอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับความ
ต้องการ และเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว การค้า
และการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
- ลดงบประมาณของประเทศในการแก้ไขปัญหาผู้
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
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สอท. ณ กรุงอาบูจา (ไทย)
- มีภาระด้านงบประมาณของประเทศในการ
แก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง เกิดปัญหา
สังคม และเศรษฐกิจ จากคนเข้าเมืองที่ไม่มี
คุณภาพ เช่น คนบางสัญชาติในทวีปแอฟริกา
- จากการสํารวจความพึงพอใจในบริการของ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ที่ในปี 2556 พบว่าผู้
ร้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยพึงพอใจนัก เนื่องจากต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารสูง
โดยเฉพาะเอกสารรับรองไม่เกี่ยวข้องกับคดียา
เสพจากหน่วยงาน NDLEA ของไนจีเรีย ต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย
ที่มีใบเสร็จรับเงิน 10,000 ไนร่า หรือประมาณ
2,000 บาท ไม่รวมค่าใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่
ไนจีเรียอีกจํานวนหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้ได้เอกสารทันการเดินทาง

สหรัฐอเมริกา

3.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (key informants) ได้แก่ อดีตเอกอัครราชทูต มานพ
เมฆประยูรทอง และ อดีตอุปทูต นิยม พุ่มงามขํา ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ ง อาบู จ า ระหว่ า ง พ.ศ. 2553-2555 มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย นํ า เข้ า ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
กระบวนการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ฯ แห่งนี้ ดังนี้
3.4.1 ด้านกฎหมาย
พบว่า ระเบียบการตรวจลงตราของไทยยังมีข้อบกพร่อง หรือช่องโหว่ ได้แก่ การที่
ชาวไนจีเรียสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านประเทศที่สามได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานหนังสือ
รับรองเกี่ยวกับยาเสพติดจากหน่วยงาน NDLEA ของไนจีเรีย อาทิ ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่อาจ
ไม่เข้มงวดในการคัดกรองชาวไนจีเรียมากนัก เนื่องจากเป็นประเทศในเครือจักรภพด้วยกัน โดยเฉพาะ
การเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ต่ํามาก และมีความยืดหยุ่นเรื่องการอนุญาตให้พํานักอาศัยในประเทศของ
ตนเป็นระยะเวลานาน ๆ ทําให้ชาวไนจีเรียใช้ประเทศเหล่านั้น เป็นฐานเข้า -ออก ระหว่างประเทศนั้น
กับประเทศไทย เพื่อดําเนินการธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเป็นเป็นภัยต่อความมั่นคงของไทย
เอกอั ค รราชทู ต ฯ มานพ ฯ เห็ นว่ า ระเบี ย บการตรวจลงตราของไทยควรเป็ น
ระเบีย บที่ใช้บังคับ ทั่วโลก โดยสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุ ลใหญ่ สามารถเสนอข้อกําหนด
เพิ่มเติมตามความจําเป็นของท้องถิ่นให้กระทรวงฯ พิจารณาก่อนประกาศใช้
อุปทูตนิยม ฯ เน้นให้หน่วยงานของไทยบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
โดยเห็นว่าระเบียบ ฯ ส่วนใหญ่ดีอยู่แล้ว ที่มีปัญหาคนทําผิดกฎหมายคนเข้าเมืองมาก เนื่องจากคน
ต่างชาติเห็นว่า หากตนละเมิดกฎหมายไทย ก็สามารถชําระค่าปรับได้แทนการถูกลงโทษทางอาญา ซึ่ง
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ส่วนตัวเห็นว่าบทลงโทษของทางการไทยควรได้รับการแก้ไขให้มีโทษสูงขึ้น เพื่อเป็นการปูองปรามการ
กระทําผิดต่าง ๆของคนต่างด้าว และระเบียบการตรวจลงตรา รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงฯ
ตามสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ มั ก จะสู ญ หาย หรื อ เก็ บ ไว้ ใ นแฟู ม ที่ ยั ง ไม่ มี ร ะบบจั ด เก็ บ ที่ ดี ทํ า ให้
เจ้าหน้าที่ทําผิดระเบียบโดยไม่ตั้งใจ ทางแก้ไข คือ กระทรวงฯ ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม
ระเบียบ ฯ ต่าง ๆ เป็นคู่มือที่สมบูรณ์
3.4.2 ด้านบุคลากร
เอกอั ค รราชทู ต มานพฯ เห็ น ว่ า นอกจากอั ต รากํ า ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องสถาน
เอกอัครราชทูตไม่พอเพียงกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ สถานเอกอัครราชทูต ฯ เปิดให้บริการตรวจ
ลงตรา ในปี 2550 เป็นต้นมาแล้ว การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านกงสุลตามวาระประจําการ ทําให้ขาด
ความต่อเนื่อง และความเชี่ย วชาญ โดยระเบียบว่าด้ว ยการพิจารณาข้าราชการไปประจําการใน
ต่างประเทศของกระทรวง ฯ กําหนดให้ข้าราชการระดับนักการทูตชํานาญการ (ระดับเลขานุการเอก)
ลงมา โดยมีวาระประจําการ 4 ปี ทางแก้ไข คือ ต้องมีการฝึกอบรมก่อนออกประจําการอย่างจริงจัง
หากสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับพิจารณาออกประจําการ ดังเช่นระเบียบที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่การเงิ น
ในปัจจุบัน
ในประเด็นนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากอัตราบุคลกรของสถานเอกอัครราชทูต ฯ
ในปี 2557 พบว่า มีจํานวน 4 คน ซึ่งถือว่าไม่สามารถปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่ องจากต้อ งรั บ ผิ ด ชอบการตรวจลงตราให้ แก่ คนสั ญชาติ ไนจี เรี ยและประเทศในแถบแอฟริ ก า
ตะวันตกอีกหลายสิบประเทศ
ตารางที่ 4 อัตรากําลังข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

ข้าราชการ
เอกอัครราชทูต
อัครราชทูตที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
เลขานุการเอก
เลขานุการโท
รวม
ลูกจ้างท้องถิ่น
ผู้ช่วยงานการเมือง/ศก.
เสมียนงานกงสุล
คนขับรถ
พนักงานบริการ
แม่บ้าน
นักการ
รวม

จานวน
1
1
1
ว่าง
1

ภารกิจหลัก
นโยบาย
กํากับดูแล ติดตามงาน
กงสุล (สัญชาติ คุ้มครอง หนังสือเดินทาง)
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พิธี
คลัง พัสดุ สื่อสาร สารบรรณ

4
จานวน
1
1
2
1
2
1
8

ภารกิจ
เลขานุการ ออท. /สืบค้นข้อมูล
ช่วยงานเจ้าหน้าที่กงสุล
ขับรถยนต์ ออท. รถยนต์ส่วนกลาง
ทําความสะอาดสํานักงาน
ปรุงอาหาร ณ ทําเนียบ ออท.
ทําสวน / ปิด-เปิด สํานักงาน
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3.4.3 ด้านงบประมาณ
อุปทูตนิย ม ฯ เห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต ฯ ควรได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นใน
อัตราปีละร้อยละ 5 เนื่องจากไนจีเรียมีอัตราเงินเฟูออยู่ในระดับสูง การบริหารงานที่ผ่านมาของสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ แห่งนี้ จึงเป็นการบริหารงานภายใต้ข้อจํากัด (ด้านงบประมาณ) ทําให้การทํางาน
เชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทําได้ไม่มากนัก
ผู้ศึกษาเห็นพ้องด้วยกับแนวความคิดนี้ เนื่องจากข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของ
ไนจีเรียด้านล่างนี้ ระบุว่าในปี 2557 ไนจีเรียมีอัตราเงินเฟูอประมาณร้อยละ 9.4 ซึ่งถือว่าสูงมาก
ประเทศหนึ่ง หากส่วนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยไม่คํานึง
คํานึงถึงปัจจัยนี้แล้ว สถานเอกอัครราชทูต ฯ คงจะต้องบริหารงานภายใต้ข้อจํากัดดังเดิมซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้
ตารางที่ 5 Macroeconomics Indicators ของไนจีเรีย
2012
Real GDP Growth (%)
Real GDP Per Capita Growth (%)
CPI Inflation (%)
Budget balance (% of GDP)
Current account balance (% of GDP)

6.58
3.2
12.2
-2.4
4.9

2013
(e)
6.9
3.5
8.6
-1.8
8.1

2014
(p)
7.1
4.5
9.4
-1.7
11.0

2015
(p)
6.9
4.5
10.0
-3.1
10.1

3.4.4 ด้านนโยบาย
อุปทูตนิยม ฯ เห็นว่า เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียให้ดีขึ้นใน
ทุก ๆด้าน ไทยควรทบทวนระเบียบปฏิบัติในการตรวจลงตราสําหรับคนสัญชาติที่มีความสุ่มเสี่ยง โดย
คํานึงถึงความสมดุลของมิติความมั่นคงกับมิติด้านเศรษฐกิจของไทย ไทยคงไม่สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดี
(best practice) ของสหรัฐทั้งหมดมาใช้ได้ เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ และองค์ความรู้
อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารของกระทรวงฯ เห็นความสําคัญของการตรวจลงตราและมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ในด้านต่างๆ แล้ว เชื่อว่า e-Visa สามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้เวลามามาก
นั ก ดั ง เช่ น โครงการหนั ง สื อ เดิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก ระทรวงฯ สามารถบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและได้รับการยอมรับว่าตัวอย่างที่ดีของบริการของรัฐ
ผู้ศึกษาเห็นว่า ตามแนวคิดทฤษฎีระบบ หากเราสามารถปรับเปลี่ยน input ต่าง ๆ
ให้ดีและเหมาะสมแล้ว จะเกิดกระบวนการตัดสินใจขององค์กร จนนําไปสู่ผลลัพธ์ คือการกําหนด
นโยบาย และการให้บริการที่ดี หากการให้บริการด้านการตรวจลงตราของ สถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
อนาคตประสบผลสัมฤทธิ์ ก็จะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับ (feed back) กลับไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่ง หากมี
ข้อบกพร่องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์ในอนาคตที่เปลี่ยนไปได้
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3.5 การนาจุดแข็งแนวปฏิบัติการตรวจลงตราของสหรัฐฯ มาปรับใช้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ควร
จะปรับเปลี่ยนที่ ปัจจัยนําเข้า ตามแนวปฏิบัติของสหรัฐฯ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่ารัดกุมและเหมาะสม
เพื่อนําไปสู่การดําเนินการของระบบ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ ผลลัพธ์ หรือ ผลผลิต ซึ่งหมายถึง
ความสําเร็จของการตรวจลงตราที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.5.1 ปัจจัยนาเข้า
3.5.1.1 ด้านกฎหมาย
ชาวไนจีเรียยังไม่ทราบ และไม่เข้าใจกฎระเบียบของไทย ดังนั้น จึงควรมี
การจัดทําข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บ ไซท์ ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวคือ ควรนําจุดแข็งของสหรัฐฯ มาใช้อย่างจริงจัง
การบังคับกฎหมายคนเข้าเมืองต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ต้องมีการลงโทษ
ทั้งทางอาญา และทางปกครอง
ควรเพิ่มโทษผู้กระทําผิดกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อเป็นมาตรการปูองปราม
มิให้มีการละเมิด
3.5.1.2 ด้านบุคลากร
มีปั ญหาการขาดบุคลากร และการสลั บเปลี่ ยนเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง ควรมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่ม ขึ้น และลดจํานวนเจ้าหน้าที่หาก
พบว่ามีความซ้ําซ้อนของลั กษณะงาน พบว่า กองตรวจลงตรา ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง
รับผิดชอบด้านการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกและให้บริการภายในประเทศด้วย มี
เจ้าหน้าที่การทูตปฏิบัติงานเพียง 4 คน นักวิเทศสหการ 1 คน พนักงานธุร การ 3 คน ซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทรวงฯ ควรจะนํามาพิจารณาในการปรับอัตรากําลังของกระทรวงฯ อย่างเร่งด่วนเรื่องหนึ่งด้วย
ควรมีการพัฒนาบุคลากรของสถานเอกอั ครราชทูต และ เจ้าหน้าตรวจ
คนเข้าเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจลงตราอย่างสม่ําเสมอควบคู่กันไป นอกจากนั้น ควรมี
คู่มือการปฏิบัติงาน (handbook) สําหรับเจ้าหน้าที่ และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ใน
ต่างประเทศควรพิจารณาเพิ่มเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เท่าที่จําเป็น หากไม่พอเพียงกับปริมาณงาน
ควรพิจารณาเพิ่มอัตราผู้ช่วยฝุายกงสุล โดยการจ้างลูกจ้างท้องถิ่นแทนอัตรากําลัง จากส่วนกลางเพื่อมิ
ให้เป็นภาระด้านงบประมาณของประเทศ
3.5.1.3 ด้านงบประมาณ
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศได้รับน้อยมาก ทั้งที่ข้อเท็จจริง
กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจสําคัญระดับชาติ และรับผิดชอบคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทย
ทั่วโลก ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ควรจะได้รับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี และสามารถขออนุมัติใช้งบประมาณร้อยละ 10 จาก
รายได้ด้านกงสุ ลของกระทรวง ฯ มาลงทุนในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์สํ านักงาน และพัฒ นา
software ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราให้ทันสมัยแบบประเทศสหรัฐอเมริกา
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3.5.1.4 ด้านโยบาย
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการตรวจลงตราและกฎหมายคนเข้า
เมืองที่ล้าสมัย ควรให้ความสําคัญมิติด้านความมั่นคงให้มากขึ้น ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา
3.5.2 กระบวนการทางาน
ควรนําระบบ Information Technology มาใช้ เช่น พัฒนาระบบ e-Visa แทน
ระบบ manual ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ใช้อยู่ปัจจุบัน การปฏิบัติงานต้องมีระบบ
บริหารความเสี่ยงภายในของหน่วยงาน มีการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบคุณธรรมในการบริหาร
กระบวนการตรวจลงคราต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้แบบ real time
กระบวนการตรวจลงตราต้องมีการเชื่อมโยง หรือ มีเครือข่าย กับหน่วยงานสนับสนุนภายในประเทศ
อย่ างเช่น ประเทศสหรั ฐ หรื อประเทศที่พัฒ นาแล้ ว โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ต้องห้าม (Blacklist) จะต้องเร่งดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ว ยงานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วง
โดยเร็ว
3.5.3 ผลลัพธ์
ถึงแม้จ ะมีจํ านวนผู้ มาขอรับการตรวจลงตราโดยเฉลี่ ยเพี ยงเดือนละ 300 ราย
อย่างไรก็ตาม จากแบบสอบถามการให้บริการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ในปี 2556
พบว่า ชาวไนจีเรียเริ่มมีความไม่พอใจกระบวนการการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ฯ และ
ได้มีการร้ องเรียนต่อกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย ว่าประเทศไทยเลือกปฏิบัติต่อคนสั ญชาติ
ไนจีเรียโดยจะต้องแสดงหลักฐานจาก National Drug Law Enforcement Agency มาประกอบการ
ขอรับการตรวจลงตราด้วย โดยเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจําประเทศไทยเคยหยิบยกประเด็นการ
ตรวจลงตราของไทยต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของไทยในหลายโอกาส แต่ก็
ยังไม่ได้รับการตอบสนองใด ๆ เนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงของไทย ยังเห็นว่า คนสัญชาติไนจีเรีย
และประเทศอื่น ๆในทวีปแอฟริกา ถูกจับกุมในคดียาเสพติดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ผู้ศึกษาเห็นว่า หากฝุายไทยสามารถพิจารณาหารือเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานความ
มั่น คงที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ยกเลิ ก เอกสารประกอบบางรายการ โดยเฉพาะเอกสารยื น ยั น ว่ าผู้ ร้ อ งไม่
เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจากหน่วยงาน NDLEA ของไนจีเรีย รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็น จะทํา
ให้ชาวไนจีเรียมีทัศนะคติที่ดีต่อไทย และจะเริ่มหันมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม visa facilitation ในประเด็นดังกล่าว ต้องคํานึงถึงปัญหาความมั่นคง
ของประเทศด้ว ย ผู้ ศึกษาเห็ น ว่า มาตรการการปรับปรุง ระบบตรวจบุคคลต้ องห้ ามของไทยให้ มี
มาตรฐานเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่ดีของประเทศสหรัฐฯ ดังกล่าวข้างต้น น่าจะสามารถแก้ปัญหาส่วน
นี้ได้ระดับหนึ่ง
สําหรับภาพรวมในตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ฯ แห่งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าถึงแม้ว่า
เจ้าหน้าที่กงสุลได้ทําหน้าที่การตรวจลงตราอย่างเต็มที่แล้ว แต่มีข้อจํากั ดที่อาจทําให้ผลลัพธ์ (คือการ
ตรวจลงตราที่ตรงกับวัตถุประสงค์ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ) ขาดประสิทธิภาพ ได้แก่ ขาดการ
สนั บ ด้ า นงบประมาณ และบุ ค ลากร ขาดอุ ป กรณ์ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง ขาดการนํ า
Information Technology มาใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เหล่ านี้ หากผู้บริหาร
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องค์กรสนใจและให้ความสําคัญเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จะทําให้การตรวจลงตราของหน่วยงาน
มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็ นผลดีต่อประเทศไทยโดยส่ วนรวม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศดังกล่าวแล้วในบทนํา

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ปัจจัยนาเข้า
4.1.1.1 ด้านกฎหมาย
กฎหมาย และระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการคัดกรองคนต่างด้าว ถือ
ว่าเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญที่รัฐบาล และหน่วยงานในต่างประเทศต้องดําเนินการ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างท่องแท้ เพื่อที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
4.1.1.2 ด้านบุคลากร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้านการตรวจลง
ตราเพียงหนึ่งคน ไม่มีตัวตาย ตัวแทน ทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีข้อจํากัด การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
จะทําให้เกิดการเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญ ในทางตรงข้าม หากกระทรวงการต่างประเทศไม่ให้
ความสําคัญในด้านการพัฒนาบุคลกรของสถานเอกอัครราชทูตแล้ว ผลเสียจะเกิดขึ้นหากมีบุคคลไม่
พึงประสงค์ส ามารถเดิ น ทางเข้ าประเทศไทยได้ แม้จ ะมีจํ านวนไม่ม ากนั ก แต่ห ากเป็ นบุค คลที่ มี
ศักยภาพเป็นผู้นําก่อร้ายแล้ว ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบความมั่นคงอย่างมาก เช่น วันที่ 28
ธันวาคม 2528 กลุ่มผู้ก่อการร้าย Black September Organization บุกสถานเอกอัครราชทูต
อิสราเอล ประจําประเทศไทย
4.1.1.3 ด้านงบประมาณ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณมาโดยตลอด
ปัจจุบันอาคารที่ทําการมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะแผนกกงสุลซึ่งเป็นด่านแรกที่คนไนจีเรียจะเข้า มาสัมผัส
ที่ผ่านมาการของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อนํามาปรับปรุง /ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ รวมทั้งการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับการตอบสนอง การมีนโยบายที่ดีแต่ขาดการ
สนับสนุนด้านงบประมาณย่อมทําให้ผลผลิต หรือผลลัพธ์ ตามแนวคิด System Theory ย่อมเกิด
ความไร้ประสิทธิภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
4.1.1.4 ด้านนโยบาย
กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายเข้มงวดต่อการตรวจลงตราแก่บุคคล
สัญชาติสุ่มเสี่ยง อาทิ บุคคลที่มาจากกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา ขณะเดียวกันก็มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ ทําให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติว่า ทําอย่างไร จะทําให้การตรวจลงตราสามารถตอบสนองนโยบายทั้งสองอย่าง
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะ
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4.1.2 กระบวนการทางาน
กระบวนการการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต มี Good Governance ใน
องค์ ก าร มี ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น มี ก ารมอบหมายงานชั ด เจน ข้ อ ด้ อ ยคื อ ขาดการ
ประสานงาน โดยเฉพาะกับหน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากโซนเวลาที่ต่างกัน และ
อุปสรรคด้านกายภาพอื่น ๆ เช่น ระบบการสื่อสารของไนจีเรียขาดประสิทธิภาพ อินเทอเน็ตไม่เสถียร
ไนจีเรียเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มี land line หรือโทรศัพท์บ้าน ไม่มีบริการ fax อย่างไรก็ตาม
โดยที่มีการวางระบบการตรวจลงตราไว้ในระดับดี เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตวี
ซ่าได้ในระดับปานกลาง ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือข้อจํากัดดังกล่าวข้างต้น
4.1.3 ผลลัพธ์
สถานเอกอั ครราชทูต ฯ สามารถออกวีซ่ าโดยถูกต้ องตามกฎระเบี ยบของทาง
ราชการ แม้จะมีข้อบกพร่องบ้าง เช่น การตรวจสอบ Blacklist ทําได้ไม่เต็มที่ ทุก 6 เดือน สถาน
เอกอัครราชทูต ฯ จะรายงานสถิติการตรวจลงตราและรายได้จากค่าธรรมเนียม ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศทราบอย่างสม่ําเสมอ รายได้จากการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย
ทั่วโลก ถือเป็นผลงาน หรือ ผลลัพธ์ ที่สามารถอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม ยังขาดการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ชาวไนจีเรีย กานา แคเมอรูน เบนิน แอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก
เซาตูเม และปรินซิปี อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกรณีประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราให้แก่
บุคคลสัญชาติต่างๆที่กล่าวมา จนเป็นเหตุให้ประเทศไทยมีปัญหาด้านความมั่นคง แต่สิ่งท้าทายก็คือ
ปัจจุบันมีคดีคนสัญชาติแอฟริกาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ซึ่งการคัด
กรองจากต้นทาง (สถานเอกอัครราชทูต ฯ) อย่างเดียว คงไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จําเป็นต้อง
มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในประเทศไทย รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศด้วย
4.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องกระบวนการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ผู้
ศึกษาขอข้อเสนอแนะ ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรปรับปรุง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง โดยเฉพาะบทกําหนดโทษผู้ฝุาฝืน
ควรได้รับโทษสูงขึ้น การเปลี่ยนประเภทการตรวจตรา จากประเภทท่องเที่ยว เป็นประเภทอื่น น่าจะมี
ผลเสียมากกว่าผลดี ในแง่การควบคุมคนต่างด้าวที่ เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ทํางาน หรือ ประกอบ
ธุรกิจผิดกฎหมาย
2) ปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราให้มีความชัดเจน และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้
3) ใช้หลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) กับประเทศที่สร้างกฎระเบียบคน
เข้าเมืองที่จํากัดการเดินทางของคนไทย
4) ทบทวนค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้เหมาะสม และใช้เป็นเครื่องมือปูอง
ปราม คัดกรอง ในขณะเดียวกัน ควรนําระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านธนาคาร หรือ
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ไปรษณี ย์ เพื่ อ อํา นวยความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้ ง่ าย โดยจะต้ อ งแก้ไ ขระเบี ย บของ
กระทรวงการคลังในเรื่องดังกล่าวด้วย
5) เพิ่มงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง เพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่
ตามจุดผ่านแดนต่าง ๆ
6) พัฒนาระบบ IT ทั้ง hardware และ software เพื่อให้หน่วยงานด้านความ
มั่นคง สามารถติ ดต่อประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่
7) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศอื่น ๆ และนํามาปรับใช้อย่างจริงจัง โดยมี
แผนงานชัดเจนทั้งระยะสั้น และระยะยาว
8) ควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศให้มีความยืดหยุ่น
เนื่องจากระเบียบที่ใช้บั งคับ ในประเทศบางส่ว น ไม่เหมาะหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริห ารงานใน
ต่างประเทศ
9) ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ /ฝึกอบรมบุคลากรอย่างเสมอเสมอและต่อเนื่อง
4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และระเบียบการตรวจลงตรา
ของไทยบนเว็บไซท์ของกระทรวง ฯ โดยมี link ไปสู่เว็บไซท์ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ทุกแห่ง ทั้งนี้ ให้ถือระเบียบจากส่วนกลางเป็นหลัก
2) ควรนําระบบ e-Visa มาใช้ โดยผู้ร้องต้องกรอกข้อมูลในคํา ร้องออนไลน์ หาก
รอกข้อมูลไม่ครบ จะไม่สามารถทํารายการต่อไปได้ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านความ
มั่นคง อาทิ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานปูองกันและปรามปราม
ยาเสพติด ฯลฯ
3) นําระบบเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) มาใช้ในการขอรับการตรวจลง
ตรา เช่น เดียวกับการทําหนังสือเดินทาง
4) ใช้ระบบ outsource ให้เอกชนรับผิดชอบการรับคําร้อง (hard copy ที่พิมพ์
จากระบบ e-Visa พร้อมเอกสารประกอบต้นฉบับ เพื่อปูองกันการปลอมแปลงเอกสาร) และการจ่าย
เล่มวีซ่า ซึ่งควรเป็นจุดที่ตั้งอยู่ห่างสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล เพื่อลดความเสี่ยงจากการก่อการ
ร้าย และลดความแออัดในพื้นที่ของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล
5) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตราให้มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้
6) จั ด การฝึ กอบรมเจ้ าหน้า ที่ก งสุ ล ทั่ ว โลกประจํา ปี 1 ครั้ง และแยกตามราย
ภูมิภาค 1 ครั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และปรึกษาหารือประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งอาจมี
ลักษณะพิเศษตามกลุ่มประเทศ
7) เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องวีซ่าของเจ้าหน้าที่ โดยทําความรู้จักส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่
กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตอื่นๆ ที่ตนเองประจําการอยู่อย่างสม่ําเสมอ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศที่เจริญแล้ว
8) สร้ างขวัญและกําลั งใจให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับขีดความสามารถ ไม่ควรมอบหมายงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกัน
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ต้องเปลี่ ย นเจตคติของผู้ ป ฏิบั ติง านให้ ถือว่า งานกงสุ ล มีความสํ าคัญ ไม่ยิ่งหย่อ นไปกว่างานด้า น
เศรษฐกิจ การเมือง และอาจพิจารณาความดีความชอบให้เป็นพิเศษ
9) ควรมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง/ ระดับปฏิบัติงาน ด้าน
คนเข้าเมือง หรือยาเสพติด ระหว่างไทยกับไนจีเรี ย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ในการ
ดําเนินการตรวจลงตราของทั้งสองประเทศ
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Supporting Documents for Visa Applications by Nigerian Nationals
TOURIST VISA
1. Original passport valid for not less than 6 months from the date
of arrival in Thailand and blank pages.
2. Completed and signed application form.
3. Two (2) recent (2 x 2 inches) photographs (taken within the last
6 (six) months).
4. The Certificate of Clearance from the National Drug Law
Enforcement Agency of Nigeria (NDLEA).
5. Certificate of Criminal Clearance issued by the Nigerian police.
6. The original bank statement (for the last 6 months) and the
letter of reference issued by the authorized bank officer/manager. The two
documents must be certified by the Notary Public or the Court and the
Ministry of Foreign Affairs of Nigeria. A copy of each document needs to be
submitted.
7. Letter of reference from the company is required to be
presented if the applicant is an employee stating the applicant’s position,
present salary, and duration of work service in the company. If the
applicant is self – employed, relevant documents such as business license,
financial status/evidence and tax income clearance must be submitted. For
other occupations, relevant documents must be also presented.
8. International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination.
9. Reservation of A HOTEL in Thailand or address and telephone
number of the sponsor/guarantor in Thailand. In the latter case, his/her
financial status/evidence is required to be presented.
10. Confirmed return air ticket paid in full.
11. Visa fee in amount of 6,500 Naira.
TRANSIT VISA Category “TS”
1. Original passport valid for not less than 6 months from the date
of arrival in Thailand and blank pages.
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2. Completed and signed application form.
3. Two (2) recent (2 x 2 inches) photographs (taken within the last
6 (six) months)
4. The Certificate of Clearance from the National Drug Law
Enforcement Agency of Nigeria (NDLEA).
5. Certificate of Criminal Clearance issued by the Nigerian police
6. The original bank statement (for the last 6 months) and the
letter of reference issued by the authorized bank officer/manager. The two
documents must be certified by the Notary Public or the Court and the
Ministry of Foreign Affairs of Nigeria. A copy of each document needs to be
submitted.
7. Letter of reference from the company is required to be
presented if the applicant is an employee stating the applicant’s position,
present salary, and duration of work service in the company. If the
applicant is self – employed, relevant documents such as business license,
financial status/evidence and tax income clearance must be submitted. For
other occupations, relevant documents need to be presented.
8. International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination.
9. Reservation of a hotel in Thailand. If the applicant does not stay
overnight, this requirement is not applicable
10. Confirmed return air ticket to the country of destination paid in
full.
11. Valid visa of the destination country.
12. Visa fee in amount of 5,200
Category “S”
1. Original passport valid for not less than 6 months from the date
of arrival in Thailand and blank pages.
2. Completed and signed application form.
3. Two (2) recent (2 x 2 inches) photographs (taken within the last
6 (six) months).
4. The Certificate of Clearance from the National Drug Law
Enforcement Agency of Nigeria (NDLEA).
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5. Certificate of Criminal Clearance issued by the Nigerian police.
6. The original bank statement (for the last 6 months) and the
letter of reference issued by the authorized bank officer/manager. The two
documents must be certified by the Notary Public or the Court and the
Ministry of Foreign Affairs of Nigeria. A copy of each document needs to be
submitted.
7. Letter of invitation stating the applicant’s participation in sports
activities in Thailand.
8. International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination.
9. Reservation of a hotel in Thailand or address and telephone
number of the sponsor/organizer who will provide accommodation in
Thailand.
10. Confirmed return air ticket paid in full.
11. Visa fee in amount of 5,200 Naira.
NON – IMMIGRANT VISA
Category “B” for conducting business in Thailand
1. Original passport valid for not less than 6 months from the date
of arrival in Thailand and blank pages.
2. Completed and signed application form.
3. Two (4) recent (2 x 2 inches) photographs (taken within the last
6 (six) months).
4. The Certificate of Clearance from the National Drug Law
Enforcement Agency of Nigeria (NDLEA).
5. Certificate of Criminal Clearance issued by the Nigerian police.
6. The original bank statement (for the last 6 months) and the
letter of reference issued by the authorized bank officer/manager. The two
documents must be certified by the Notary Public or the Court and the
Ministry of Foreign Affairs of Nigeria. A copy of each document needs to be
submitted.
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7. Letter of reference from the company is required to be
presented stating the nature of business, the purpose of the applicant’s
visit and the duration of stay in Thailand.
8. Letter of invitation from the company in Thailand detailing the
nature of business, the purpose of trading partner’s visit and the length of
stay in Thailand. Copies of the following corporate documents are also
presented;
8.1 List of shareholders.
8.2 Business registration and business license.
8.3 Company profile.
8.4 Statement of income tax clearance of the latest year etc.
9. International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination.
10. Reservation of a hotel in Thailand.
11. Confirmed return air ticket paid in full.
12. Visa fee in amount of 13,000 Naira (single entry).
Category “B” for undertaking work in Thailand
1. Original passport valid for not less than 6 months from the date
of arrival in Thailand and blank pages.
2. Completed and signed application form.
3. Two (4) recent (2 x 2 inches) photographs (taken within the last
6 (six) months).
4. The Certificate of Clearance from the National Drug Law
Enforcement Agency of Nigeria (NDLEA).
5. Certificate of Criminal Clearance issued by the Nigerian police.
6. The original bank statement (for the last 6 months) and the
letter of reference issued by the authorized bank officer/manager. The two
documents must be certified by the Notary Public or the Court and the
Ministry of Foreign Affairs of Nigeria. A copy of each document needs to be
submitted.
7. Letter of invitation from the company in Thailand stating the
nature of business and the purpose and length of employment.
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8. Employment Contract indicating the rationale for hiring the
applicant as well as his/her salary, position and qualifications. The
document must be signed by authorized managing director and affixed the
seal of the company.
9. A copy of educational records of the applicant and letters from
the prior employers identifying job description and length of service time.
10. Letter of Approval from the Ministry of Labour (To obtain this
letter, the prospective employer in Thailand is required to submit Form WP
3 at the Office of Foreign Workers Administration, Department of
Employment, Ministry of Labour Tel. 02 245 2745, 02 245 3209 or at a
provincial Employment Office in the respective province. For more
information, please visit website: www.doe.go.th/workpermit/index.html).
11. International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination.
12. Confirmed return air ticket paid in full.
NOTE : For football trial or football players in Thailand
Applicants who wish to enter Thailand for football player trial or as
a football full time players should make a request to the Sport Authority of
Thailand through their respective sport agents or representatives authorized
by their national football associations. The Sport Authority of Thailand will
then forward a request to the Ministry of Foreign Affairs of Thailand for
consideration. After receiving approval from the Ministry of Thailand, the
Embassy may issue an entry visa to the applicants on condition that they
meet all requirement specified above. They may be asked to provide
additional evidence of their status as footballer players, i.e. a letter issued
by their football clubs in Nigeria.
Category “ED” for study and for attending conference in
Thailand
1. Original passport valid for not less than 6 months from the date
of arrival in Thailand and blank pages.
2. Completed and signed application form.
3. Two (2) recent (2 x 2 inches) photographs (taken within the last
6 (six) months).
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4. The Certificate of Clearance from the National Drug Law
Enforcement Agency of Nigeria (NDLEA).
5. Certificate of Criminal Clearance issued by the Nigerian police.
6. The original bank statement (for the last 6 months) and the
letter of reference issued by the authorized bank officer/manager. The two
documents must be certified by the Notary Public or the Court and the
Ministry of Foreign Affairs of Nigeria. A copy of each document needs to be
submitted.
7. Transcript and Letter of Acceptance from the relevant
school/university or institute in Thailand (for study purpose).
8. Letter of invitation from concerned agency/organization in
Thailand (for seminar/meeting/conference purpose).
9. International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination.
10. Reservation of a hotel in Thailand (for conference purpose).
11. Confirmed return air ticket paid in full.
12. Visa fee in amount of 13,000 Naira (single entry)
Category “O” for stay with family
1. Original passport valid for not less than 6 months from the date
of arrival in Thailand and blank pages.
2. Completed and signed application form.
3. Two (2) recent (2 x 2 inches) photographs (taken within the last
6 (six) months).
4. The Certificate of Clearance from the National Drug Law
Enforcement Agency of Nigeria (NDLEA).
5. Certificate of Criminal Clearance issued by the Nigerian police.
6. The original bank statement (for the last 6 months) and the
letter of reference issued by the authorized bank officer/manager. The two
documents must be certified by the Notary Public or the Court and the
Ministry of Foreign Affairs of Nigeria. A copy of each document needs to be
submitted.
7. Certificate of Marriage.
8. International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination.
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9. Confirmed return air ticket paid in full.
10. Visa fee in amount of 13,000 Naira (single entry).
NOTE Should applicants wish to apply for other categories of NonImmigrant Visa in which supporting documents are not mentioned above,
please contact the Embassy for more information.
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สถิติวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นายเสรี มุทธาธาร

ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2527-2530
พ.ศ. 2531-2534
พ.ศ. 2535-2536
พ.ศ. 2537-2540
พ.ศ. 2541-2542
พ.ศ. 2543-2544
พ.ศ. 2545-2549
พ.ศ. 2550-2554
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน

เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 3 กองกลางสํานักงานปลัดกระทรวง
เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก
เจ้าหน้าที่การทูต 5 ฝุายสัญชาติและนิติกรณ์
สํานักงานปลัดกระทรวง
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศบรูไน
เจ้าหน้าทีก่ ารทูต 6 กรมองค์การระหว่างประเทศ
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
ประเทศโปรตุเกส
นักการทูตชํานาญการ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
ประเทศไนจีเรีย
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
ประเทศไนจีเรีย

