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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขาราชการกระทรวงการตา งประเทศ ระดับ อั ครราชทู ตที่ป รึก ษาหรือ รองกงสุ ล ใหญ
ที่ประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญหากไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยกํากับดูแล
งานดานบริหารสํานักงาน (Head of Chancery : HOC) ขึ้นตรงตอเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต
หรือตอกงสุลใหญ จะมีหนาที่ชวยดูแลงานการบริหารสํานักงานในภาพรวม เชน งานคลัง งบประมาณ
พัสดุ ครุภัณฑ สถานที่ อุปกรณ ระบบความปลอดภัย ระบบการจัดการดานตาง ๆ รวมถึงงานบริหาร
บุคลากร ทั้งขาราชการและลูกจาง เชน วินัย ความประพฤติ ความเปนอยู สวัสดิการ ขวัญกําลังใจ
ความสามัคคี เปนตน
HOC ยังอาจถูกมอบเปนผูกลั่นกรองงานดานอื่นดวย เชน เศรษฐกิจ การเมือง สารนิเทศ
วัฒนธรรม และกงสุล กรณีศึกษานี้ไดจากประสบการณจริงชวงที่ผูศึกษาดํารงตําแหนงรองกงสุลใหญ
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางมีนาคม 2557–พฤษภาคม
2560 ซึ่งปฏิบัติหนาที่ HOC และกลั่นกรองงานกงสุล และ ไดเห็นวางานตรวจลงตรามีสวนสําคัญยิ่ง
ในการชวยสนับสนุนนโยบายดานการทองเที่ยวไทยที่มุงเนนใหมีชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวไทย
เพื่อสรางรายไดแกประเทศ ขณะเดียวกัน ผูปฏิบัติงานตรวจลงตราตองไมลืมเรื่อง “ความมั่นคง” ของ
ชาติเปนหลักสําคัญในการพิจารณาตรวจลงตราดวย
การศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่ HOC ควรตองทราบและมีเพื่อขับเคลื่อนงานสูเปาหมายใน
การปฏิบัติงานที่สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ (1) ทักษะดาน
การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร และ (2) ขอมูล แนวทาง การสนับสนุนในเชิงลึก ที่รวดเร็ว
ทันการณ จากตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยดานการตรวจลงตราและการทองเที่ยว
ขอเสนอแนะไมวาจะเปนเรื่องการไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดในการมีความรูเบื้องตน
ดานการบริหาร หรือการไดมีขอมูลเชิงลึกที่ทันการณ ดานการตรวจลงตรา การทองเที่ยว หรือเรื่ อง
นักทองเที่ยวจีน ทั้งจากตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย จะเปนสิ่งที่จะชวยใหเ กิดการ
พัฒนาบทบาทของ HOC ใหสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานงานกงสุล และตอยอดไป
ถึงการปฏิบัติหนาที่ชวยสงเสริมสนับสนุนงานดานการทองเที่ยวของไทยดวยอีกทางหนึ่ง

จ

กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
โลกในปจจุบันเปนโลกที่มีการแขงขันสูงในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนถึงความเจริญ ความสําเร็จ ศักยภาพ ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ สะทอนถึง ความเปนอยูและปากทองของประชาชน และจะเปนสิ่ ง ที่ชวยขับ เคลื่อนให
ประเทศกาวตอไปในทิศทางบวกไดในอีกหลาย ๆ บริบท
การแขง ขันดังกลาวมีปจ จัยหลายประการเปนตัวกําหนด ไมวาจะเปนปจจัยภายใน เชน
คุณภาพของประชากร ความเขมแข็งของโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ความเขมแข็งของภาคเอกชน หรือปจจัยภายนอก เชน สถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบาง
ตามแตชวงเวลา สภาวะทางการเงินของโลก ความขัดแยงระหวางประเทศตาง ๆ หรือนโยบายของ
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เปนตน
ในสวนของประเทศไทยนั้น สิ่งที่เปนเรื่องหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่
สําคัญประการหนึ่ง คือการเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง โดยในแตละปสามารถสราง
รายไดในหลักลานลานบาท สําหรับในป 2560 ขอมูลจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาระบุวา1
ในชวง 6 เดือนแรก (มกราคม–มิถุนายน)ไทยมีรายไดจ ากการทองเที่ยว รวม 1.37 ลานลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6 โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติประมาณ 17.33 ลานคน (เฉลี่ย
เดือนละ 2.8 ลานคน) เปนเงิน 876,000 ลานบาท และจากนักทองเที่ยวไทย 500,000 ลานบาท โดย
นักทองเที่ยวจีนเปนกลุมที่สรางรายไดใหไทยมากที่สุด เปนเงิน 241,247 ลานบาท ตามดวยรัสเซีย
56,000 ลานบาท และมาเลเซีย 46,000 ลานบาท
รัฐบาลไทยเองไดใหความสําคัญกับ การสง เสริมการทองเที่ยวไทยเปนอยางมาก โดยให
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 เปนแผนหลัก
ในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ โดยยุทธศาสตรฯ ระบุวา2 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รั ฐ บาลแต ล ะประเทศจึ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า ง
ความสามารถในการแขงขันเพื่อชวงชิงสวนแบงในตลาดโลก ไทยเองตระหนักวาการทองเที่ยวเปน
กลไกหลักของการชวยรักษาเสถียรภาพและขับเคลือ่ นประเทศ ปจจุบันไทยประสบความสําเร็จในแง
จํานวนและรายได แตยังมีจุดออนและขอจํากัดดานการพัฒนาสินคาและบริการที่ตองไดรับการแกไข
อยางเรงดวน เพื่อสรางรายไดที่มั่นคง ยั่งยืน และมีการกระจายไปอยางกวางขวาง
นัก ทองเที่ยวต างชาติที่จ ะต องรับ การตรวจลงตราก อ นเดิน ทางเข าไทยนั้น จะตองไป
ดําเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยที่ตั้งอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 97
1
2

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560, (กรกฎาคม 2558), ออนไลน.

2
แหง ซึ่งถือเปนปราการดานแรกที่ทางการไทยใชเปนจุดคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเขาประเทศไทย
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ โดยหลัก
จะเปนขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศ หรือที่เ รียกวา “นัก การทูต” และจะมีก ารจาง
บุคลากรเพิ่มเติม หรือที่เรียกวา “ลูกจาง” ซึ่งอาจเปนคนไทยหรือคนทองถิ่น เพื่อเปนทีมในการ
ทํางาน และโดยปรกติ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ซึ่งมีเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ เปน
ผูบริหารสูงสุด จะแตงตั้งขาราชการระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา หรือรองกงสุลใหญ ทําหนาที่เปนผูที่
ชวยกํากับ ดูแลงาน “ดานบริห ารสํานักงาน” (Head of Chancery : HOC)3 โดยขึ้นตรงตอ
เอกอัครราชทูตและอัครราชทูต/ขึ้นตรงตอกงสุลใหญ ภารกิจงานดานบริหารดังกลาวประกอบดวย
(1) การบริหารการคลังและงบประมาณ และการบริหารพัสดุ รวมทั้งการจัดการดูแลความเรียบรอย
ของสํานักงาน เชน สถานที่ อุปกรณ ระบบความปลอดภัย ระบบการจัดการตาง ๆ โดยรวม และ
(2) การบริหารบุคลากรและลูกจาง คือขาราชการ และลูกจ าง เชน ระเบียบวินัย ความประพฤติ
ความเปนอยู สวัสดิการ การดูแลทางดานจิตใจ การเสริมสรางความสามัคคี การสรางการมีจิตใจเพื่อ
องคกร เปนตน
นอกจากภารกิจหลักขางตนแลว HOC อาจไดรับมอบหมายใหมีหนาที่กํากับดูแลงานดาน
อื่นควบคูไปดวย เชน เศรษฐกิจ การเมือง สารนิเทศ วัฒนธรรม หรือกงสุล ซึ่งงานตรวจลงตราที่เปน
ส ว นหนึ่ ง ของงานกงสุ ล เป น งานสํ า คั ญ ที่ มี ส ว นช ว ยสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วไทย
ซึ่งโดยทั่วไปจะมุงเนนใหมีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว อยางไรก็ตาม ก็เปนงานที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ตองยึดกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปนหลัก และใหความสําคัญสูงสุดกับการรักษา “ความมั่นคง” ของ
ประเทศ ผานการ “คัดกรอง” นักทองเที่ยวตางชาติที่มายื่นขอรับการตรวจลงตรา
โดยคํานึงถึงความสําคัญ ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ผูศึกษาซึ่ง ปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงรองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางมีนาคม
2557–พฤษภาคม 2560 และไดรับ มอบหมายเปน HOC ซึ่ง ตองกํากับดูแลงานบริหารสํานักงาน
รวมทั้งไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานกงสุล (งานตรวจลงตรา งานหนังสือเดินทาง งานทะเบียน
ราษฎร งานทะเบียนครอบครัว งานคุมครองผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ) จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวา HOC ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลงานกงสุลดวยนั้น จะมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงาน
ที่ชวยสงเสริมหรือสนับสนุนการทองเที่ยวไทยไดอยางไรบาง อะไรที่เปนปญหาอุปสรรค ควรจะไดรับ
การแกไขอยางไร และควรไดรับการสนับสนุนดานใด ๆ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาบทบาท ของ
HOC ใหปฏิบัติงานไดสอดคลองกับนโยบายการทองเที่ยวของประเทศอยางมีประสิท ธิภาพสูงสุด
นอกเหนือไปจากการที่ตองมีความรูและทักษะดานการบริหารจัดการองคกรและการบริหารบุคคล ซึ่ง
ตัวละครหลักที่มาเกี่ยวของจะประกอบดวย (1) ผูปฏิบัติงานฝายกงสุล ที่มีความทาทาย HOC วาจะ
ทําอยางไรใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีความตระหนักรูในความสําคัญของงานตรวจลงตราที่มีประเด็นเรื่อง
“กฎระเบียบ” กับ “ความมั่นคงของประเทศ” เปนประการสําคัญ ควบคูกับการใหบริการที่ดี และ
(2) ประชาชนที่มาติดตอราชการ ทีม่ ีความคาดหวังหลากหลายจากสวนราชการ และลักษณะของการ
ติดตองานมีความสุมเสี่ยงที่จะเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันและอาจนําไปสูขอถกเถียงไดงาย
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ในชวงเวลาที่ปฏิบัติห นาที่ขางตน ผูศึก ษาไดป ระสบขอเท็จจริง และสภาพปญ หาสําคัญ
ประการหนึ่ง เกี่ยวกับผูขอรับการตรวจลงตราชาวจีน โดยเฉพาะกลุมที่ขอรับการตรวจลงตราประเภท
ทองเที่ยว (TR) ที่เปนกลุมหลัก และกลุมยอยอื่น ๆ คือ กลุมเพื่อการทํางาน (Non–Immigrant : B)
ศึกษาเลาเรียน (Non–Immigrant : ED) หรือเพื่อการอื่น เชน ติดตามครอบครัว(Non–Immigrant :
O) ที่พบหรือเชื่อไดวามีแนวโนมที่จะเดินทางเขาประเทศไทยโดยยื่นขอรับการตรวจลงตราที่ไมตรงกับ
วัตถุป ระสงคที่แทจริงของการเดินทางมาประเทศไทย โดยสวนใหญใชวิธีเ ดินทางเขาไทยในฐานะ
นักทองเที่ยว แตแทจริงมีความประสงคเขามาทํางานในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
เพื่อหาลูท างตั้ง รกรากและถิ่นฐานอยางถาวรในไทย จึง เกิดกลุม นัก ทองเที่ยวที่เ ดินทางเขาไทย
บอยครั้งจนผิดสังเกต ทั้งนี้ โดยประเมินและพิจารณาจากประวัติการเดินทางเขา–ออกประเทศไทย
ขอเท็จจริงดานอายุ เพศ อาชีพ พฤติกรรม ฯลฯ ของบุคคลดังกลาว
จากประสบการณขางตน ทําใหผูศึกษาตระหนักวาในขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริม
ใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในไทยใหมากขึ้นเพื่อสรางรายไดใหประเทศเพื่อเพิ่มเม็ดเงิน
ในระบบ เพื่อกระจายรายไดสูมือประชาชน และเปนการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของไทยนั้น
ในขณะเดียวกัน กลับ มีช าวตางชาติจํานวนหนึ่งใชโ อกาสจากนโยบายของไทยที่เ ปดกวางตอนรับ
นัก ทอ งเที่ย วต างชาติ แสวงหาประโยชน อย างอื่ นที่ มิใ ชเ พื่อ การท องเที่ ย ว โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยและบางสวนไมไดเดินทางกลับประเทศ แตกลับหลบหนีหรือแฝงตัว
อยูในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่กลาวขานกันวามีการรวมตัวอยูในชุมชนเดียวกัน
ทําธุรกิจ ทํามาคาขายในหมูพวกเดียวกัน จนถึงขั้นมีการกลาวในหมูคนไทยวาเสมือนไดเกิด New
China Town ขึ้นใหม ซึ่งเปนที่เกรงวาเหตุการณนี้จะสงผลกระทบตอไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม
หรือวัฒนธรรม มากนอยเพียงใดหรือไม
เพื่อเปนการสกัดกั้นบุคคลที่จะเดินทางเขาประเทศไทยโดยมีเจตนามิชอบขางตน ผูศึกษาจึง
เห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางมากที่สถานทูตและสถานกงสุลใหญของไทยจะตองรูเทาทัน
ปองกัน คัดกรอง กลุมบุคคลเหลานี้ตั้งแตตนทาง ตองมีความตระหนักรูในปญหานี้ และหาทางปองกัน
แกไข ผานระบบการทํางานของหนวยงานของตน ตลอดจนควรตองมีบทบาทในฐานะเปนตนทางของ
นัก ทองเที่ยวตางชาติที่จะตองแจง ประสานขอเท็จ จริง /ปญ หา ไปยัง ตนสัง กัด คือกระทรวงการ
ตางประเทศ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ของไทยเพื่ อรวมกันแกไขปญหาดวย เพื่อมิใหเกิด
สภาวะ “สายเกินไป” อันอาจนํามาซึ่งปญหาที่สรางความเสียหายตอประเทศไทยมากจนเกินที่จะ
เยียวยา
ผูศึกษาเห็นวานอกจากการตระหนักรูเทาทันปญหา เรียนรู และสกัดกั้นนักทองเที่ยวที่มี
เจตนาอื่นแอบแฝงในการเดินทางมาประเทศไทยแลว การเตรียมความพรอมของบุคลากร/เจาหนาที่
ของสถานกงสุลใหญที่ปฏิบัติงานตรวจลงตรา เชน ความรูดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การมีทักษะที่
สําคัญในการปฏิบัติงานที่ตองพบปะผูคนจํานวนมากในแตละวัน เชน การจัดการปญหา การเจรจา
ตอรอง ฯลฯ ก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อรวบรวมปญหาในการพิจารณาตรวจลงตราแกผูยื่นขอรับการตรวจลงตราชาวจีน
ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ที่พบแนวโนมวาหลายรายมีวัตถุประสงคแทจริงเพื่อไปทํางาน
หรือยายถิ่นไปตั้งรกรากในไทย
1.2.2 เพื่อวิเคราะหถึงบทบาทหนาที่ดานการตรวจลงตราของ HOC และวิเคราะหขอมูล
เชิงลึกของการตรวจลงตรา เพื่อสงเสริมนโยบายทองเที่ยวของไทย โดยมุงเนนหลักการ “กลั่นกรอง
เพื่อความมั่นคงของประเทศ” ควบคูกับการใหบริการที่ดี
1.2.3 เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะสําหรับการพิจารณาปรับใชในอนาคต
1.3 วิธีการดําเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีศึกษา และขอบเขตการศึกษา
1.3.1 วิธีดําเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีศึกษา
1) ใชขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ และสอบถามความเห็นจากบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2) ใชก ารวิเ คราะหเ ชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยเนนการศึ กษา
ขอมูลและขอเท็จจริงจากประสบการณของผูศึกษา
1.3.2 ขอบเขตการศึกษา
เนนประเด็นปญหาจากประสบการณที่ผูศึกษาไดรับในชวงปฏิบัติหนาที่ HOC เปน
เวลาสามป ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางมีนาคม 2557–
พฤษภาคม 2560
1.4 คําถามในการศึกษา
จะพัฒนาบทบาทของ HOC ในการกํากับดูแลการตรวจลงตราเพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การทองเที่ยวไทยไดอยางไร
1.5 สมมติฐานการศึกษา
โดยที่มีความหลากหลายของประเภทการตรวจลงตรา จึง ควรมีก ารกลั่นกรองอยางเปน
ระบบ โดยนําความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ ทั้งดานองคกรและบุคคลมาวิเคราะหและปรับ
ใชกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานของ HOC ดานการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยว
ตางชาติสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 รับรูประเด็นปญ หาของการบริห ารจัดการงานตรวจลงตราแกนักทองเที่ยว และ
สามารถนํามาวิเคราะหหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม
1.6.2 ชวยสงเสริมบทบาทของ HOC ในการปฏิบัติงานดานตรวจลงตราแกนักทองเที่ยว
ซึ่งมีสวนสําคัญในการสนับสนุนนโยบายการทองเที่ยวของไทย
1.6.3 เปนขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อปรับใชในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
การปฏิบั ติง านของ HOC ทั้ง ด านการบริห ารสํ านัก งาน และการกํา กับ ดูแลงานดา น
การตรวจลงตรานั้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือการที่ตองเกี่ยวของกับ “คน” ทั้งบุคลากรฝายกงสุลของ
สถานกงสุลใหญเอง ที่ HOC จําเปนตองพูดคุย ทําความเขาใจ ใหนโยบายในการทํางาน สราง
แรงจูงใจที่ดีในการทํางาน เพิ่มพูนทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานที่ตองพบปะผูคนและเผชิญ
ปญหาที่ตองใหตองแกไขตลอดเวลา และทั้งชาวตางชาติที่มาติดตอขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทาง
ไปประเทศไทย ที่เมื่อพบวามีกฎระเบียบในการยื่นเอกสารหลายขอ ตองเตรียมเอกสารหลายอยาง
บางรายตองถูกสัมภาษณเพิ่มเติม หลายคนตองกลับไปเตรียมเอกสารมาใหม ตองเดินทางมาหลายรอบ
ตอ งรอวั นรั บ เอกสารคืน เหลา นี้ ทํา ให เ กิด การสอบถามตามมาอี ก มากมาย หลายรายต อรอง
ขอยกเวนการบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ ซึ่งมีทั้งที่เขาใจและไมเขาใจในคําอธิบายของ
เจาหนาที่ ซึ่งในที่สุด มักเกิดเปนขอถกเถียง หนักเบาตางกัน เหลานี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง
ซึ่ง HOC ในฐานะที่กํากับดูแล จําเปนตองศึกษา เรียนรู และทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ และนําไป
ประยุกตใช ปรับใชกบั ผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งกับประชาชนที่มาติดตอราชการ เพื่อใหสถานการณทุก
อยางเปนไปอยางปรกติ เกิดปญหานอยที่สุด ทั้งนี้ มีทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ HOC ควรทําความเขาใจ
ศึกษา และนําไปปรับใชในภารกิจของตนเอง ดังนี้
2.1.1 ทฤษฎีองคการ (Organization Theory)
แบงออกไดเปนสามทฤษฎี ดังนี้
2.1.1.1 ทฤษฎีสมัยดั้งเดิม (Classical Theory) : เปนแนวคิดที่วิวัฒนาการจาก
การปกครองแบบทหาร จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 19 ไดมีนักวิชาการชื่อ แมกซ วีเบอร สรางรูปแบบ
การบริหารในระบบราชการขึ้น และ เฟรดเดอริค เทเลอร สรางรูปแบบการบริหารโดยใชการจัดการ
ทางวิทยาศาสตร ทั้งนี้ ทฤษฎีสมัยดั้งเดิมมีหลักการวา คนเปนเครื่องมือที่ทําใหองคการไปสูจุดหมาย
ปลายทางได
1) การจัดองคก ารแบบราชการ (Bureaucracy) เนนใหเห็นการจัด
องคการที่เปนระเบียบ และองคการแบบราชการในอุดมคติ ตองประกอบดวย
– ตองมีการแบงงานกันทํา โดยใหแตละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมี
ความชํานาญ
– ให ยึ ด ถื อ ระเบี ย บวิ นั ย อย า งเคร ง ครั ด ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ มี
มาตรฐานที่เทาเทียมกันและเปนการชวยขจัดพฤติกรรมบุคคลที่แตกตางกันใหสามารถประสานงาน
กันได
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– สายการบังคับบัญชาตองชัดเจน โดยผูบังคับบัญชาตองมอบหมาย
หนาที่ใหลดหลั่นกันไป
– บุคคลในองคกรตองไมคํานึงถึงความสัมพันธสวนบุคคล โดยตอง
ทํางานใหดีที่สุดเพื่อเปาหมายขององคกร
– การคัดเลือกบุคคล การวาจาง ใหขึ้นอยูกับความสามารถและการ
เลื่อนตําแหนงใหคํานึงถึงความสําเร็จในงานและอาวุโส
ทั้งนี้ องคกรแบบราชการมีจุดออนที่เนนเรื่องขององคการมากกวา
ปญหาของคน และเชื่อวาการที่มีโครงสรางที่รัดกุมแนนอนจะชวยใหบุคคลปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม
เปนไปตามความตองการขององคการได
2) การจัดองคการแบบวิทยาศาสตร(Scientific Managemant) เปน
การจัดองคการที่นําเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตรมาวิเคราะหและแกปญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
องคกรใหดีขึ้น โดยเริ่มจากการหาความสัมพันธระหวางงานและคนงานที่ใชการทดลองเปนเกณฑ เพือ่
หามาตรการทํางานที่มีป ระสิท ธิภาพสูงสุด คนงานจะถูกพิจารณาวาตองทํางานเพื่อเศรษฐกิจโดย
ละเลยที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจ อารมณ และความตองการในสังคมของกลุมคนงาน เพราะเชื่อวาเงินจะ
ชวยลอใจใหคนทํางานไดดีที่สุด
2.1.1.2 ทฤษฎีสมัยใหม (Neo–Classical Theory of Organization) : พัฒนา
จากทฤษฎีสมัยดั้งเดิม มีหลักการวาคนเปนปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตขององคกร
โดยเนนใหเห็นความสําคัญของคนที่ทําหนาที่รวมกันในองคก ร ถือวาองคกรประกอบดวยคนที่มี
เปาหมายรวมกัน กลุมคนงานจะมีสวนรวมในการกําหนดผลผลิต ความสัมพันธระหวางบุคคลจะเปน
ปจจัยสําคัญและมีอิทธิพลตอผลผลิต ใหความสําคัญกับมนุษยสัมพันธ ขวัญกําลังใจเปนสิ่งสําคัญ การ
เขามีสวนรวมในกิจกรรมและการตัดสินใจระหวางผูบริหารและคนงานจะสรางความพึงใจใหทุกฝาย
2.1.1.3 ทฤษฎีสมัยปจจุบัน (Modern Theory of Organization) : เปนทฤษฎีที่
เนนการวิเคราะหองคการในเชิงระบบ (System Analysis of Organization) มีการพิจารณาองคการ
ในลักษณะสวนรวม มององคกรในลักษณะเคลื่อนไหวและปรับเขากับรูปแบบองคการไดในทุกสภาวะ
แวดลอม มององคการในแบบโครงสรางที่ตองเกี่ยวพันกันและกัน และเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
จะมีการศึกษาพฤติกรรมองคการในแบบใหม ๆ เชน พฤติกรรมศาสตร วิทยาศาสตร การบริหารแบบ
มีสวนรวม การพัฒนาองคกร การควบคุมคุณภาพ เปนตน
2.1.2 แนวคิดเรื่ององคประกอบขั้นมูลฐานของการบริหาร โดย Henri Fayol
ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และ
การควบคุม
2.1.3 ทฤษฎีการจูงใจในการปฏิบัติงานของ Abraham H. Maslow โดย Maslow
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไวสามประการ คือ
1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมสิ้นสุด
2) ความตองการที่ไดรับการสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป
สิ่งจูงใจของพฤติกรรม คือความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง
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3) ความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นตามความสําคัญ นั่นคือ หากความตองการ
ในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในระดับสูงจะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที
2.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของ Herzberg
เปนทฤษฎีที่ตั้ง สมมติฐานเกี่ยวกับ องค ป ระกอบที่ส นับ สนุน ความพอใจในการ
ทํางาน (Job Satisfaction) วาประกอบดวยงานที่ปฏิบัติ ความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน
โอกาสกาวหนาในงาน และความรับ ผิดชอบ สวนที่ส นับ สนุนความไม พอใจในการทํางาน (Job
Dissatisfaction) ประกอบดวย รูปแบบการบังคับบัญชา นโยบายการบริหาร ความสัมพันธระหวาง
บุคคล และเงินเดือนและคาตอบแทน
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ชุ ติ ม า สิ ม มา เขี ย นไว ใ น “การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มหรื อ Practicipative
Management” วามีผูใหนิยามของการบริหารแบบมีสวนรวมไวหลายราย คือ
1) Edward E. Lawler กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมจะกอใหเกิดความพึง
พอใจอยางสูง และสามารถสรางแรงจูงใจไดมากกวาการบริหารแบบเผด็จการ
2) William P. Anthony กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการบริหารที่
ผูบริหารไดปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งทําใหไดรับรูปญหา สามารถรวมตัดสินใจกับผูรวมงานได
3) Keith David กลาววา ผูบริหารแบบมีสวนรวมจะเปดโอกาสใหทุกคนไดรวม
เขามาเรียนรูในเปาหมายของกลุม เพื่อสรางความรวมมือตอกัน และผูบริหารจะรวมรับผิดชอบกับ
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ Keith David จะเน น เรื่ อ งการมี ส ว นร ว มทางด า นจิ ต ใจ (Emotional
Involvement) มากกวาการเขารวมในรูปแบบกิจกรรม
4) สมยศ นาวีก าร กลาววา การบริห ารแบบมีสวนรวมคือกระบวนการที่ใ ห
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เนนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล โดยใช
ความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญในการแกปญหา โดยจะตั้งอยูบนพื้นฐานของการแบงอํานาจ
หนาที่การบริหารใหผูใตบังคับบัญชา
5) คุณวุฒิ คนฉลาด กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมเนนใหสมาชิกมีโอกาส
ทํางานรวมกันเปนทีมหรือเปนกลุม เพื่อใหงานสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดผลทางจิตวิทยา
สามารถสรางขวัญ และกําลังใจในการทํางานของทุกคน
2.2.2 Frank T. Goodnow เขียนบทความเรื่อง Politics and Administration เนน
เรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบคุณธรรม (Merit System)
2.2.3 Leonard D. White มีความคิดเชนเดียวกับ Goodnow และเพิ่มใหความสําคัญ
กับการเลื่อนขั้น วินัย และขวัญกําลังใจ
2.2.4 สุภางค จันทวานิช กลาวในการอบรมทางวิชาการ เมื่อ 24–25 เมษายน 2545
เรื่อง การยายถิ่นระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก วาสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหมีการยายถิ่นอยางกวางขวาง คือ การเกิดการบริการคมนาคมสื่อสารที่ทําใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วขึ้น การแพรกระจายของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูในแตละประเทศที่
ทําใหผูคนสนใจจะเดินทางไปเยี่ยมชมหรือพํานักในตางประเทศมากขึ้น (โดยเฉพาะประชาชนจาก
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ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาประเทศอื่น) การเปดเสรีทางเศรษฐกิจและการคาที่ทําใหเกิด
การเคลื่อนยายทุนและแรงงานขามประเทศมากขึ้น ความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ร่ํารวยและประเทศยากจน และความขัดแยงทางการเมืองในบางประเทศ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ไมวาจะเปนทฤษฎีดานองคการ ดานการบริหาร ดานแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน หรือแนวคิดเรื่องการยายถิ่นระหวางประเทศ เหลานี้ลวนเปนทฤษฎีและกรอบแนวคิด
ที่สามารถนํามาวิเคราะหปญหาและขอเท็จจริงที่ประสบในการทํางาน ซึ่งจะชวยให HOC มีความ
เขาใจในองคกร ธรรมชาติขององคกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝายกงสุล รวมทั้ง บุคคลภายนอกที่ม า
ติดตอราชการหรือมายื่นขอรับ การตรวจลงตรา และจะสามารถนําไปปรับ หรือประยุก ตใชในการ
บริหารองคกรของตนเองได ชวยทําใหงานฝายกงสุลดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับความรวมมือ
จากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย ไมมีขอขัดแยงทั้งในองคกรและกับประชาชนที่มา
ติดตอราชการ ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายในการสงเสริมนักทองเที่ยวตางชาติใหเดินทางมา
เที่ยวประเทศไทย ซึ่งเปนการสรางรายไดใหประเทศจํานวนมหาศาล

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะรวบรวมขอมูล สภาพขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค และวิเคราะห
สาเหตุ เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานดานการตรวจลงตราแกชาวตางชาติ ชวงที่ผูศึก ษา
ปฏิบัติงานเปน HOC และเปนผูควบคุมดูแลงานฝายกงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง เปน
เวลาสามป ระหวางมีนาคม 2557–พฤษภาคม 2560 โดยจะเนนศึก ษากลุม ชาวตางชาติซึ่ง เกือบ
ทั้งหมดเปนชาวจีน ที่มาขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยว (TR) เปนสวนใหญ และมีบางสวนที่
ขอรับการตรวจลงตราประเภททํางาน (Non–Immigrant : B) ศึกษาเลาเรียน (Non–Immigrant :
ED) หรือเพื่อการอื่น เชน ติดตามครอบครัว(Non–Immigrant : O) ซึ่งผูศึกษาไดพบขอเท็จจริงและ
ความผิดปรกติบางประการที่เห็นวาจะไมสงผลดีตอไทยหากฝายไทยเองไมมีการตรวจสอบ แกไข หรือ
เพิ่ม ความระมัดระวังอยางจริงจัง ดวยเหตุที่สถานกงสุล ใหญฯ เปนจุดคัดกรองจุดแรกที่ทําหนาที่
ตรวจสอบบุคคลตางชาติที่จะเดินทางเขาประเทศ จึงจําเปนตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหดีที่สุด โดยยึด
กฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อกรองคนที่มีปญหาหรือมีแนวโนมวาจะเขามาสรางความ
เสียหายตอประเทศ มิใหเ ดินทางเขาประเทศไทยและมากอปญ หาที่ก ระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรมของไทย
3.1 สถิตินักทองเที่ยวที่รับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ป 2557–
พฤษภาคม 2560
นครหนานหนิงเปนเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกวางซีจวง ตั้งอยูทางตอนใตของจีน
ใกลกับ มณฑลกวางตุง และเกาะไหหลํา โดยอยูไมไกลจากไทยนัก สามารถเดินทางดวยเครื่องบิน
โดยสารพาณิชยดวยระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ไทย–กวางซี นอกจากจะมีความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน เหมือนบริบ ททั่วไปของความสัมพันธไทย–จีนแลว การทองเที่ยวนับเปนอีกมิติ
สําคัญที่ชวยขับเคลื่อนความสัมพันธของทั้งสองฝายไดเปนอยางดี โดยนอกจากไทยจะเปนที่รูจักของ
คนจีนเปนอยางดีโดยทั่วไปแลว ชาวกวางซียัง รูจัก คุนเคยประเทศไทยเปนกรณีพิเ ศษเนื่องดวยมี
ภูมิศาสตรที่ใกลกัน และชนพื้นเมืองที่เปนคนสวนใหญของกวางซีคือชาว “จวง” มีวัฒนธรรมดาน
ภาษาที่คลายกับภาษาไทยทั้งการออกเสียงและความหมาย ทําใหสถาบันการศึกษาไทยและกวางซี
ทั้งรัฐและเอกชนในหลาย ๆ เมือง มีความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาของทั้ง
สองฝายกันอยางใกลชิดทั้งในระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย โดยหลายสาบันไดมีการจัดทําบันทึก
ความเขาใจ หรือ MOU เพื่อเปนกรอบในการสงเสริม และแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา
ระหวางกันอยางเปนรูปธรรม
จากเหตุขางตน จึงมีชาวกวางซีจํานวนมากมีโอกาสไดเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาเหลานี้มีโอกาสไดมาเรียนที่ประเทศไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง
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สถาบันสองฝายอีกดวย เปนเวลา 1–2 ป ซึ่งผูที่ไดเรียนภาษาไทยเหลานี้กลายเปนกลุมคนจีนจาก
กวางซีที่มีโอกาสสูงที่จะไดทํางานในไทยตามบริษัทหางรานตาง ๆ หรือบริษัทนําเที่ยวที่มีลูกคาหลัก
เปนชาวจีน กลายเปนคานิยมที่ทําใหบุคคลเหลานี้ตั้งเปาหมายที่จะทํางานในไทย เพราะไดเรียนรูและ
สัมผัสถึงขอดีและขอดึงดูดหลายอยางของไทย ทั้งเรื่องยังอยูใกลกวางซี ใชเวลาเดินทางโดยเครื่องบิน
จากกวางซีเพียงสองชั่วโมง สภาพบานเมืองมีความกาวหนา ทันสมัย มีอาหาร มีวัฒนธรรมที่ชาวจีนไม
ตองปรับตัวมาก ไมมีการกีดกันเรื่องเชื้อชาติ ผูคนเปนมิตร และสวนใหญจะไดรับเงินเดือนอัตราที่สูง
กวาการทํางานในกวางซี
ทั้งนี้ การรูจักประเทศไทยและตองการเขามาทํางานหรือพํานักในไทย มิใชเกิดขึ้นเฉพาะใน
หมูชาวกวางซีที่มีโอกาสไดเรียนภาษาไทยหรือมีโอกาสมํานักในไทยชวงเรียนภาษาไทยเทานั้น แตยัง
รวมถึงชาวกวางซีทั่วไปอีกดวย
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง เปดทําการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยกอนนี้ได
เปดเปนสํานักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 โดยในปแรก ๆ จํานวนผูขอรับ
การตรวจลงตรามีปริมาณไมถึงปละหนึ่งรอยราย แตก็มีอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกป สําหรับในชวงที่
ผูศึกษาปฏิบัติหนาที่ มีสถิติการตรวจลงตรา ดังนี้
ตารางที่ 1 สถิติจํานวนการตรวจลงตราทุกประเภท ป 2557–2560 สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
ป

นักทองเที่ยว
(ราย)

รายได
(บาท)

ประเภท
ทองเที่ยว(TR)
(ราย)
54,781
42,876
58,465
71,430

ประเภทอื่น (ราย)
(TS,Non–B,F,O,ED,
Courtesy)
5,486
5,627
5,210
289

2557
60,267
4,401,000
2558
48,503
62,105,300
2559
63,675
65,044,950
2560
72,719
4,410,600
(ม.ค.–พ.ค)
รวม
245,164 135,961,850
227,552
16,612
ที่มา: ขอมูลสถิติการตรวจลงตรา สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง ป 2557–2560

จากตาราง ปริมาณการตรวจลงตราป 2557 และ 2559 ใกลเคียงกัน แตรายไดแตกตางกัน
อยางมาก เนื่องจากในป 2557 ชวงเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน ไทยไดยกเวนการเก็บคาธรรมเนียม
การตรวจลงตราประเภททองเที่ยวแกจีนและจีนไทเป ตามมาตรการกระตุนการทองเที่ยว จึงมีรายได
ขาดไปจํานวนมาก สวนในป 2558 ปริมาณลดลงรอยละ 19.51 จากป 2557 เนื่องจากเกิดเหตุการณ
ระเบิดที่แยกราชประสงค มีชาวจีนบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนหนึ่ง ทําใหนักทองเที่ยวจีนชะลอและ
ยกเลิกการมาทองเที่ยวไทยจํานวนหนึ่ง
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สําหรับในป 2559 แมปริม าณตรวจลงตราแคในชวง 5 เดือนแรกจะสูงขึ้นอยางมาก แต
รายไดกลับมีจํานวนนอย เนื่องจากไทยใชมาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมนักทองเที่ยวจีน ซึ่ง
เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2559–เดือนสิงหาคม 2560
ทั้งนี้ ไทยสูญเสียรายไดจากการยกเวนเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราทั้งหมด ดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงรายไดจากการยกเวนเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราแกนักทองเที่ยวจีนที่ขาด
หายไปทั้งหมด
ชวงเวลาที่ยกเวน

จํานวน
รายได
(ราย)
(บาท)
9 ส.ค. 57–8 พ.ย. 57
20,918
24,055,700
ธ.ค. 59–ก.พ. 60
40,789
48,938,438.26
มี.ค. 60–พ.ค. 60
42,743
51,120,628
รวม
104,450
124,114,766
ที่ม า: ขอมูลสถิติรายไดที่ขาดหายไปจากมาตรการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมนักทองเที่ยวจีน
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง
3.2 การจัดการดา นบริหาร เพื่อนํา สูการปฏิบัติงานตรวจลงตราที่สงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวไทย
ในการปฏิบัติงานจริงในชวงเวลาขางตน ผูศึกษาใหความสําคัญเปนลําดับแรกในเรื่องการ
บริหารจัดการ ซึ่งเปนการบริหารในสองดาน คือ
3.2.1 บริหารทีมงานฝายกงสุล
ลูก จางฝายกงสุล สวนใหญ เ ปน ผูที่ป ฏิบัติง านมานาน หรืออยางนอยก็เ ปนผู ที่
ปฏิบัติง านที่ฝายกงสุล มากอนที่ HOC จะมารับ หนาที่ จึง ทําใหลูก จางเหลานี้มีความเคยชินกับ
การทํางานตามระบบเดิมที่ HOC คนกอนหนานี้วางไว ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากระบบของ
HOC คนใหม นอกจากนี้ โดยธรรมชาติของมนุษยที่มาจากที่ตางกัน เมื่อตองมาทํางานรวมกัน เปน
คนแปลกหนาตอกัน ยอมมีประเด็นเรื่องความเปนปจเจกชนเขามาเกี่ยวของดวย คือ ลักษณะนิสัย
ความประพฤติ แนวคิด ทัศนคติ ฯลฯ เหลานี้ จึงเปนเรื่องจําเปนที่ HOC ตองใหความสําคัญและหาวิธี
จัดการดูแลเพื่อปรับใหทุกฝายมีความเขาใจตรงกัน
ผูศึกษาไดจัดกลุมของประเด็นที่ตองเรงจัดการบริหารเปนสามกลุม ดังนี้
1) การทบทวนกฎระเบียบที่ตองใชในการปฏิบัติงาน งานตรวจลงตราเปนงานที่
เกี่ยวของกับ กฎระเบียบจํานวนมาก ซึ่งมีความออนไหวและเกี่ยวของกับ ความมั่นคงของประเทศ
จึงเปนโอกาสที่จะไดมีการทบทวนองคความรูของลูกจาง ใหมีความทันสมัยเปน ปจจุบัน ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอยูเนือง ๆ วิธีการทบทวนทําไดหลายรูปแบบคือ สะสางเอกสารคูมือการตรวจลงตรา
รวมกัน แบงงานใหแตละคนจัดทําขอสรุปสั้น ๆ ของระเบียบนั้น ๆ และจัดประชุมกลุมกึ่งทางการเพื่อ
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หารือประเด็นดานกฎระเบียบที่สําคัญในรูปแบบางบรรยากาศที่ผอ นคลาย ไมใหลูก จางรูสึกวาถูก
ทดสอบหรือจับผิด
2) การวางระบบการทํางานขององคกร ในสวนนี้จะเปนการวางกฎระเบียบในการ
ทํางานรวมกัน โดยการแจงอยางเปนทางการผานการประชุมฝายกงสุลใหทุกคนรับทราบและเขาใจ
ตรงกันในทุกเรื่องที่จําเปนตอผลสัมฤทธิ์ของงาน เชน กฎ ระเบียบ วินัยที่ตองปฏิบัติ มาตรฐานในการ
ทํางาน ความประพฤติ การแตงกาย ความสามัคคี การรับผิดชอบตอหนาที่ การมีน้ําใจชวยเหลือเพื่อน
รวมงาน การมีสวนรวมในการทํางาน โอกาสความกาวหนาในงาน รางวัล ฯลฯ เพื่อใหทุกคนทํางาน
ภายใตกฎเกณฑเดียวกัน ทั้งนี้ การแจงอาจกระทําผานการแจงแบบกึ่งทางการ หรือไมเปนทางการ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ
3) จัดใหมีการเพิ่มพูนทัก ษะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการทํางานฝายกงสุล เชน
เทคนิคการเจรจากรณีมีผูมาติดตอราชการดื้อแพงไมยอมรับหรือรับฟงสิ่งใด ทักษะการจัดการปญหา
เมื่อเจอผูมาติดตอราชการที่กาวราว รวมไปถึงทักษะในการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณบุคคล
การจัดการตอสิ่งกดดันตาง ๆ ที่อาจมากระทบจิตใจ ฯลฯ
3.2.2 บริหารจัดการชาวตางชาติที่มาขอรับการตรวจลงตรา
โดยธรรมชาติของการทํางานตรวจลงตรา ตองมีการเผชิญหนากับผูคนจํานวนมาก
อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งบางครั้งความตองการของผูมาขอรับการตรวจลงตราก็ไมไปในทิศทางเดียวกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เราจึงมักเห็นขอโตแยง ขอรองเรียน ความเขาใจผิด เขาใจไมตรงกันเกิดขึ้นอยู
เสมอ ดังนั้น HOC ในฐานะเปนหัวหนาที่ควบคุมดูแลงานตรวจลงตราจึงตองมีความรูและทักษะในการ
จัดการปญ หาเฉพาะหนาใหผานไปไดอยางลุลวง ไมติดขัด ไมวาจะดวยการใชเ ทคนิคการเจรจา
การตอรอง หรือดานใดก็ตาม โดยไมลืมที่จะฝก หรือถายทอดทัก ษะนั้น ๆ ใหผูใตบังคับบัญชาฝาย
กงสุลไดนําไปใชไดดวย
3.3 การตรวจพบความผิดปกติของนักทองเที่ยวจีนที่ขอรับการตรวจลงตรา
ระหวางปฏิบัติห นาที่ที่สถานกงสุลใหญฯ ผูศึก ษาไดตรวจพบความผิดปกติของเอกสาร
คํารองขอรับการตรวจลงตราของชาวจีนหลายรายที่สอหรือมีแนวโนมวาเปนการยื่นขอรับการตรวจ
ลงตราที่ไมตรงกับวัตถุประสงคที่แทจริงของการเดินทางมาไทย โดยเปนการยื่นขอทั้งประเภท TR
และ Non–Immigrant ประเภทตาง ๆ แตในจํานวนทั้งหมดนี้ กลุมที่ยื่นขอประเภททองเที่ยว หรือ
TR เปนกลุมที่พบความผิดปรกติไดมากที่สุด ในที่นี้จึงขอกลาวถึงประเภทของนักทองเที่ยวจีนที่ยื่น
ขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญฯ วาประกอบดวยบุคคลสองกลุม คือ
3.3.1 กลุมที่ยื่นขอรับการตรวจลงตราผานบริษัทนําเที่ยวจีน 11 บริษัทที่ขึ้นทะเบียน
กับสถานกงสุลใหญฯ
โดยเปนขอกําหนดของสถานกงสุล ใหญฯ ที่ใหบ ริษัท ฯ ที่ไดรับ การรับ รองจาก
สํานักงานจัดการทองเที่ยวแหงชาติจีน (China National Tourism Administration : CNTA แลว
และผานการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารจากสถานกงสุลใหญฯ และขึ้นทะเบียนกับสถานกงสุลใหญฯ
แลว มีสิทธิในการยื่นขอรับการตรวจลงตราใหลูกคาของบริษัทฯ ที่ซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวในไทยกับ
บริษัทฯ โดยบุคคลดังกลาวตองเดินทางไปกับกรุป วันเดินทางเขา –ออกไทยเปนวันเดียวกันทั้ง กรุป
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พัก โรงแรมเดียวกัน และรวมโปรแกรมทองเที่ยวในไทยดวยกัน บริษัท ฯ ที่เปนตัวแทนนี้ มีความ
รับผิดชอบตอขอความเอกสารที่นํามายื่นตอสถานกงสุลใหญฯ ทั้งหมด รวมทั้งรับผิดชอบในตัวทัวร
ทั้งหมด วาเปนลูกทัวรของตนจริง เดินทางเขาไทยกับกรุปเพื่อการทองเที่ยวตามแพ็คเกจจริง และจะ
เดินทางกลับประเทศตนทางตามกําหนด
3.3.2 กลุมที่ยื่นขอรับการตรวจลงตราดวยตนเอง (Individual Tourist)
เปนกลุมที่ยื่นเอกสารขอรับการตรวจลงตราดวยตนเองโดยไมใชบริการของบริษัทฯ
ขางตน เปนกลุมที่เดินทางเขา–ออกไทยเอง เดินทางทองเที่ยวเอง จัดหาที่พักเอง การยื่นเอกสารจึง
แตกตางจากกลุมแรกที่เดินทางกับกรุป ซึ่งตองมีการตรวจสอบเอกสารมากรายการกวากลุมแรก และ
อยางรอบคอบ เชน ตอ งมีตั๋วเดินทางไปกลับ มีใบยืนยันการจองที่พัก มีเ งินในบัญ ชีธนาคาร มี
ใบรับรองการทํางานจากตนสังกัด เปนตน เพื่อใหมั่นใจว าเปนบุคคลที่มีหลักแหลง ไมมีเจตนาที่จะ
หลบหนีอยูในประเทศไทยเพื่อการอื่นใด
การตรวจพบความผิดปรกติของนักทองเที่ยวจีนที่ขอรับการตรวจลงตรา สวนใหญ
ตรวจพบไดจาก
1) มีตราประทับ ของไทยในหนัง สือเดินทาง ที่แสดงถึง การเดินทางเขา –ออก
ประเทศไทยหลายครั้งในชวงเวลาหนึ่ง : เปนไปในลักษณะ ถี่มากผิดปกติ บางรายเขาออกประเทศไทย
สองสามครั้งในหนึ่งเดือน หรือเขาออกประเทศไทยทุกเดือน ซึ่งไมนาจะใชเรื่องปรกติของผูที่มีงานทํา
เปนหลักแหลง
2) ขอมูล ที่กรอกในคํารองมีลัก ษณะไมนาเชื่อถือ : เชน ขอมูลดานอาชีพที่ดูไม
สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพหรืออายุ
3) พบพิ รุธจากการใช ป ระสบการณของเจาหนา ที่ส ถานกงสุ ล ใหญฯ ในการ
พิจารณาลักษณะของผูยื่นคํารอง เชน อายุ เพศ บุคลิก : โดยพบทั้งในเพศชายและหญิง (เปนกรณี
ของผูยื่นขอรับการตรวจลงตราดวยตนเอง)
4) การที่ไมสามารถตอบคําถามเบื้องตนของเจาหนาที่ ฝายกงสุลในขั้นตอนการ
ตรวจคํารองและเอกสารประกอบ : เกิดกับกรณีผูมายื่นคํารองดวยตนเองเชนกัน เชน ตอบขอมูลเรื่อง
ที่พักในไทยหรือสถานที่ที่จะไปทองเที่ยวในไทยไมได
จากการตรวจพบความผิ ดปรกติ ดัง กลา ว จึ ง นํา ไปสู ข อสงสั ย วา บุ คคลนั้น ไมน า จะใช
นักทองเที่ยวที่แทจริง แตเปนบุคคลที่มีเจตนาแอบแฝงที่จะเขามาในไทยเพื่อการอื่น โดยใชความเปน
นักทองเที่ยวบังหนา
3.4 การดําเนินการของสถานกงสุลใหญฯ ตอปญหาที่ตรวจพบ
เมื่อมีการตรวจพบวาผูยื่นคํารองขอรับการตรวจลงตรามีลักษณะเขาขายมีพิรุธ หรือยังเชื่อ
ไมไดวามีเจตนาเขามาทองเที่ยวในไทยอยางแทจริง สถานกงสุลใหญฯ ไดดําเนินการลําดับแรก ดังนี้
1) กรณีเปนผูยื่นเอกสารรายเดี่ยวดวยตนเอง
– เจาหนาที่ฝายกงสุลประจําชองรับคํารองจะตรวจสอบในเบื้องตนดวยการสอบถาม
เพิ่มเติม ณ ชองรับคํารอง
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– จะมีการโทรศัพทสอบถามเพิ่มเติมกรณีที่ผูรองมิไดอยูที่ชองรับคํารอง หากมิไดรับ
คําตอบที่กระจาง หรือยังมีขอสงสัย จะเชิญมาเขารับการสัมภาษณที่สถานกงสุลใหญฯ
2) หากเปนการยื่นขอรับการตรวจลงตราผานบริษัทฯ
– จะทําการสอบถามบริษัทฯ ที่เปนตัวแทนยื่นเอกสารกอน วาบุคคลที่อยูในกรุปทัวร
คือใคร ทํางานอะไร เหตุใดจึงเดินทางเขาประเทศไทยถี่เกินความจําเปน
– ในขั้นตอนนี้ บางบริษัทฯ รับวาเปนเพียงผูมาขอใหบริษัทฯ ยื่นขอรับการตรวจลงตรา
แทน แตมิไดเปนผูซื้อแพ็คเกจทองเที่ยวจากบริษัทแตอยางใด แตบางกรณี บริษัทฯ จะใหบุคคล
ดังกลาวใหขอมูลกับสถานกงสุลใหญฯ โดยตรง ซึ่งสถานกงสุลใหญฯ จะใหมารับการสัมภาษณเพิ่มเติม
และเฉลี่ยรอยละ 80 พบวาเปนผูที่มิไดเจตนาเดินทางเขาประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยว แตเขามาใน
เบื้องตนในฐานะนักทองเที่ยว แลวหาชองทางอื่นเพื่อพํานักตอในประเทศไทย
จากนั้น สถานกงสุลใหญฯ จะพิจารณาวาจะอนุมัติการตรวจลงตราใหหรือไม หากไมอนุมัติ
จะมีการดําเนินการดังตอไปนี้
1) ไมมีการคืนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราที่เก็บมาแลว
2) นํารายชื่อบุคคลนั้นบรรจุในบัญชีรายชื่อผูที่ตองจับตามอง (Watch List) ของสถาน
กงสุลใหญฯ เพื่อเฝาระวังและตรวจสอบ หากมีการมายื่นขอรับการตรวจลงตราในอนาคต
3) บริษัทฯ ที่เปนตัวแทนยื่นเอกสารใหบุคคลนั้น จะถูกสถานกงสุลใหญฯ ดําเนินมาตรการ
ลงโทษจากเบาไปหนัก คือ วากลาวตัก เตือนดวยวาจา เรียกผูบ ริห ารมาที่ส ถานกงสุล ใหญฯ เพื่อ
รับทราบการกระทําผิด ทําหนังสือวากลาวตักเตือน และมาตรการขั้ นสูงสุดคือ ถอดรายชื่อบริษัทฯ
ออกจากระบบทะเบียนผูมีสิทธิยื่นขอรับการตรวจลงตราใหลูกทัวร
สําหรับระดับของการลงโทษบริษัทฯ นั้น แมจะเปนความผิดที่คอนขางชัดเจน เพราะบริษัทฯ
ไมอาจปฏิเสธไดวาไมทราบวาบุคคลดังกลาวมิไดอยูในกลุมลูกคาที่ซื้อแพ็คเกจ รวมทัง้ ไมอาจปฏิเสธไดวา
ไมทราบถึงกฎของ CNTA ที่หามมิใหบริษัทฯ ดําเนินการยื่นขอรับการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยว
รายเดี่ยว แตในขอเท็จจริง เหตุผลดังกลาวนี้ดูจะมีน้ําหนัก นอยกวาขอพิจารณาที่วา หากเปนการ
กระทําผิดหนแรกของบริษัทฯ ก็ใหลงโทษเพียงวากลาวตักเตือน
จากผลของการขอขอมูลเพิ่มเติม สัมภาษณ สอบสวน ของสถานกงสุลใหญฯ อาจสรุปไดวา
บุคคลเกือบทั้งหมดที่ถูกสัมภาษณนั้น รับวาตนมิไดมีเจตนาที่แทจริงของการเขาไปทองเที่ยวในไทย
ซึ่งสามารถแบงกลุมบุคคลดังกลาวไดเปน
1) เปนบุคคลที่เดิมเจตนาเขามาทองเที่ยวในไทย และประสงคที่จะยายมาพํานักหรือมี
ถิ่นฐานในไทยแบบระยะยาว หรือมีชวงเวลาพํานักในไทยไดบอยเทาที่โอกาสจะอํานวย อาจเนื่องจาก
ความสบายที่จะพํานักในไทย ตองการมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความทันสมัยสะดวกสบายกวาในจีน
2) เปนบุคคลที่เ คยเขามาในไทยในฐานะนัก ทองเที่ยว และสบชองในการทําธุรกิจ แบบ
หิ้วของ โดยในครั้งตอ ๆ มา จะเขามาเมืองไทยในฐานะนักทองเที่ยวโดยใชเวลาเพียง 2–3 วัน และ
ตระเวนซื้อสินคาจากไทย เชนจากตลาดนัดจตุจักร พาหุรัด สําเพ็ง หางแพลทตินั่มประตูน้ํา ฯลฯ กอน
จะบินกลับจีน เพื่อนําสินคามาขายในจีน
3) เปนบุคคลที่เ คยเขามาไทยในฐานะนัก ทองเที่ยว หรือนัก ศึกษา และประสงคจ ะหา
งานทําในไทย โดยในชวงยังหางานไมได จะเดินทางเขาไทยในฐานะนักทองเที่ยวเพื่อมาสมัครงาน
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4) ทุกรายที่สถานกงสุลใหญฯ เรียกมาสอบถามหรือสัมภาษณ มีสถิติการเขาออกประเทศไทย
ที่ถี่เกินจําเปนของการทองเที่ยว โดยมักเขาออกประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละสามครั้ง
5) บางสวนรับวาเดินทางเขาออกไทยบอยในฐานะนักทองเที่ยว เพื่อเขามาทํางานระยะสั้น
เชน รับจางสอนภาษาจีน รับจางทํางานรายวันตามรานคาในไทย รับจางซื้อของจากไทยและนําเขาจีน
เพื่อไปขายตอ เปนตน
ทั้งนี้ ในสวนของการกระทําผิดที่สถานกงสุลใหญฯ ตรวจพบ จะเปนการกระทําผิดหนแรก
ของบริษัทฯ ประมาณ 4–5 บริษัท ซึ่งไดมีการลงโทษขั้นเบาสุด คือวากลาวตักเตือนดวยวาจา ซึ่งเมื่อ
เทียบกับจํานวนที่สถานกงสุลใหญฯ สงสัยวาเปนผูมีเจตนาเขาไทยเพื่อการอื่น มิใชเพื่อการทองเที่ยว
นับเปนจํานวนที่นอยมากที่ไดมีการลงโทษ โดยสวนที่เหลือที่ในที่สุดไดอนุมัติการตรวจลงตราใหนั้น
เปนลักษณะที่นาสงสัยแตไมมีหลักฐานชัดเจนวาเขาขายเปนนักทองเที่ยวแอบแฝง หลายครั้งทําให
สถานกงสุลใหญฯ ตองใชหลักการยกประโยชนใหจําเลยไป เนื่องจากพิสูจนทราบไดไมแนชัด แตที่คนไทย
ยังพบเจอวามีคนจีนอยูในไทยจํานวนมากนั้น นาจะเปนการหลั่งไหลเขามาจากทั่วทุกภาคของจีนที่มี
จํานวนประชากรจํานวนมหาศาล
อาจกลาวไดวานักทองเที่ยวจีนที่เขามาในไทยโดยแฝงตัวมาในรูปของนักทองเที่ยวนั้น กําลัง
ทวีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เห็นไดชัดคือในกรุงเทพมหานคร ตามแหลงชุมชนบางแหง เชน หวยขวาง
สุทธิสารเปนตน หรือแมกระทั่งในตางจังหวัด ที่จะพบเจอคนจีนจํานวนมากมาย พํานักและใชชีวิตอยู
เหมือนคนไทย โดยไมอาจแยกแยะไดวาเขาเหลานั้นคือนักทองเที่ยว นักเรียน หรือนักศึกษา ในบาง
ชุมชนจะเห็นวาเหมือนคนจีนเหลานั้นจะทํามาคาขายในหมูพวกเดียวกัน มีการกระจุกตัวอยูรวมกัน
อยางหนาแนน จนดูเหมือนจะมีคําตอบและขอกังวลอยูในใจคนไทยอยางกวางขวาง ถึงปรากฏการณ
ดังกลาววานี่คือ New China Town แหงใหมในไทยหรือไม และสิ่งนี้กําลังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม หรือหรือความมั่นคงของไทยอยางไรหรือไม เพียงใด
สําหรับประเด็นที่พบวามีชาวจีนจํานวนหนึ่งตั้งใจจะหาลูทางยายถิ่นฐานเปนการถาวรมา
พํานักในไทยนั้น ขาราชการระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศที่ดูแลงานดานตรวจลงตราโดยตรง
ไดแสดงความเห็นวา กระทรวงการตางประเทศทราบถึงปญหาในภาพรวมวามีคนจีนหลบเขามาพํานัก
ในไทยเกินกําหนด แตไมมีส ถิติจํานวนที่แนชัด หนวยงานที่จะเก็บสถิติเหลานี้คงจะเปนสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง ปญหานี้เปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของอาจตองรวมมือกันมากขึ้นเพื่อแกปญหา ไม
วาจะเปนตํารวจ หรือ ตม. และการเขมงวด ตรวจสอบ ติดตาม และมีบทลงโทษที่จริงจัง เปนเรื่องที่
จําเปนสําหรับ เรื่องนี้ ในสวนของกระทรวงการตางประเทศเองไดมีการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยูเปนประจํา และเห็นวาสถานทูต/สถานกงสุลใหญ จะมีบทบาทสําคัญในการ
สัดกั้นเรื่องนี้ ในการชวยคัดกรองตั้งแตตนทางแมการสกัดกั้นจะทําไดคอนขางยาก แตก็มิใชเรื่องที่ทํา
ไมได

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา กลาวไดวาเมื่อผูศึกษาเขารับหนาที่ที่สถานกงสุลใหญฯ โดยรับผิดชอบงาน
HOC ที่ทํางานดานบริหารสํานักงาน รวมทั้งกํากับดูแลงานกงสุลซึ่งมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติงานตรวจ
ลงตราเพื่อเปนการชวยสงเสริมสนับสนุนงานการทองเที่ยวไทยดวยนั้น ผูศึกษาประสบความทาทาย
สําคัญสองประการใหเรงดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนฝายกงสุลใหมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานสนอง
นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดอยางเต็มที่ คือ
4.1.1 การจัดการดานการบริหาร
โดยเฉพาะการจัดการองคกรและบุคลากรของฝายกงสุลใหมีความพรอมในเรื่องที่
สําคัญในลําดับตน คือ ใหมีความรอบรู แมนยําในกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการตรวจลงตรา ใหมีการ
เรียนรูร ะบบระเบีย บในการทํา งานรว มกันของทุก คนในฝ ายกงสุล ใหมีความเขาใจที่ ตรงกันถึ ง
เปาประสงคขององคกร และการที่ HOC ควรแสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานกงสุลใหแกบุคลากรฝายกงสุล
นอกจากนี้ ยังรวมถึงความทาทายในการบริหารจัดการ ดูแล กํากับงานที่หนาชอง
รับเรื่องตรวจลงตรา ที่ตองเจอผูคนจํานวนมาก ที่ลวนแตมีความคาดหวังที่จะไดรับการบริก ารใน
ระดับสูง ซึ่งมีหลายเรื่องที่ความตองการนั้นไมสอดคลองกับกฎระเบียบ จึงอาจนํามาซึ่งขอโตแยง ขอ
ถกเถียง และความไมเขาใจระหวางกันไดโดยงาย ซึ่ง HOC จะตองมีทักษะและแนวทางในการจัดการ
ปญหา และนํามาใชใหเกิดผลจริง เพื่อใหบุคลากรฝายกงสุลเกิดการเรียนรูและสั่งสมประสบการณไป
พรอมกันดวย
สําหรับการดําเนินการในสวนนี้ ผูศึก ษาเห็นวาความรูดานการบริห ารและการ
จัดการเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งยวด เพราะสามารถใชเปนเครื่องมือหรือ แนวทางในการทําความ
เขาใจสภาพปญหาไดเปนอยางดี เพราะในการทํางานรวมกันนั้น ผูบริหาร ผูเปนหัวหนา ผูที่กํากับดูแล
งานและบุคลากรขององคกร จําเปนที่จะตองเขาใจธรรมชาติขององคกร ธรรมชาติของคน ธรรมชาติ
ของปญ หาใหถองแท ตองนํามาคิด นํามาวิเ คราะหถึงขอเท็จจริง หรือปญหาตาง ๆ และแสวงหา
แนวทางแกไขที่มีเปาหมายคือความสําเร็จขององคกรรวมถึงความสําเร็จของทุกคนที่ทํางานรวมกัน
อยางไรก็ดี ความรูหรือทักษะดานการบริหาร ซึ่งแทจริงแลวมีความสําคัญอยางยิ่ง
นั้น เปนแคเรื่องที่ขึ้นอยูกับความใฝรูของแตละบุคคล วาจะเห็นความสําคัญและสนใจที่จะเรียนรูเพื่อ
นํามาแกปญหาหรือไม
4.1.2 การจัดการแกไขปญหานักทองเที่ยวจีนที่มีเจตนาเดินทางเขาประเทศไทยเพื่อการอื่น
ปญ หาดัง กลาวถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองระมัดระวังและกลั่นกรองอยางเขม งวด
เพราะเปนที่ทราบดีวา หัวใจหลักของการพิจารณาใหการตรวจลงตราแกชาวตางชาตินั้น คือเรื่อง
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“ความมั่นคง” เพราะไมวาจะมีแนวทางที่อํานวยความสะดวก เปดชองใหใชดุลยพินิจ หรือมีความตก
ลงยกเวนสิ่งใดใหคนชาติใด ก็ไมมีสิ่งใดหรือมาตรการใดสําคัญไปกวาการพิจารณาเรื่องความมัน่ คงของ
ประเทศเปนสําคัญ
ปญ หาดัง กลาวนี้ ดูเหมือนเปนวัง วนที่เ กิดขึ้นอยางตอเนื่องซ้ําแลวซ้ําอีก สาเหตุ
สําคัญนาจะเกิดจากความตองการ รสนิยม รวมทั้งชองวางของกฎระเบียบ ที่ทําใหมีชาวจีนจํานวน
หนึ่งไมลดละที่จะหาทางเขามาอยูพํานักในไทยแบบระยะยาว การดําเนินการของสถานกงสุลใหญฯ ที่
ทําไดเพียงตรวจสอบเอกสาร เช็คแบล็คลิสต สอบถามเพิ่มเติม สอบสวน สัมภาษณ ดูจะเปนเพียง
มาตรการแกปญหาเฉพาะหนาที่ไมสามารถขจัดตนตอของปญหาไดอยางแทจริง แมจะมีมาตรการ
ลงโทษดวยการปฏิเสธการตรวจลงตรา หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงโทษบริษัทตัวแทนที่มีสิทธิยื่น
ขอรับการตรวจลงตราใหลูกทัวรของตน แตกลับดําเนินการใหนักทองเที่ยวรายเดี่ยวโดยเห็นแกเงิน
นายหนาคาดําเนินการดวยการวากลาวตักเตือน ก็เปนโทษเพียงเล็กนอยที่มิไดสรางความหวั่นเกรงใด ๆ
ใหผูกระทําผิด และนักทองเที่ยวกลุมนี้ก็ยังมายื่นเอกสารคํารองขอรับการตรวจลงตราอยูเปนระยะ ๆ
ทั้งในคราบผูรองรายเดี่ยว ที่ขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยว และประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อ
เขามาทํางาน เรียนหนังสือ หรือติดตามคูสมรส และในคราบของนักทองเที่ยวในกรุปทัวร ที่แมจะเปน
บริษัทฯ ตัวแทนที่ควรตองทราบกฎระเบียบของ CNTA เปนอยางดีวาไมสามารถรับ เปนนายหนา
ขอรับการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยวรายเดี่ยว แตก็กลับเพิกเฉย ไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เห็น
เพียงเงินคาดําเนินการเพียงเล็กนอยเทานั้น
เมื่อมีผูเสนอและผูสนองเปนหวงโซเชนนี้ จึง เกิดเปนวังวนที่ก ลายเปนภาระของ
สถานกงสุลใหญฯ ที่ตองรับมือและเผชิญกับคนกลุมนี้อยูตลอดไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งดูเหมือนจะจัดการแกไข
ปญหาไดแบบชั่วคราวเทานั้น แมจะมีการพูดวาการพิจารณาใหการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุล ใหญ เปนการคัดกรองที่ตนทาง แตผูศึก ษากลับ เห็นวาตนทางของการแกปญ หา
สมควรเปนหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศ มากกวาจะเปนสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ
ที่ไมมีแหลงขอมูลที่เพียงพอ และยังขาดขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
กลาวโดยสรุปไดวา ขณะที่ไทยมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อเปนชองทางในการสราง
รายได อันจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชนในแหลงทองเที่ยว
ตาง ๆ กลับมีชาวจีนสวนหนึ่งใชโอกาสจากการที่ไทยมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวนี้ เปนชองทางใน
การที่จะเขามาพํานัก ในประเทศไทยเพื่อการอื่น ที่มิใชเพื่อการทองเที่ยว ไมวาจะดานการทํางาน
การหาลูทางทําธุรกิจ การคา การลงทุน รวมไปถึงการโยกยายถิ่นฐานมายังประเทศไทย การไหล
ทะลักของชาวจีนมายังประเทศไทยนั้น แมจะยังปรากฏหลักฐานไมชัดเจนวาไดเขามาสรางผลกระทบ
ในดานลบใด ๆ ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือความมั่นคงของไทยหรือไม แตก็เปนเรื่ องที่ทุก
ภาคสวนควรจะตองจับตา เฝาระวัง และปองกันมิใหเกิดการหลั่งไหลเขามาในไทยของชาวตางชาติใน
รูปแบบที่ควบคุมไมได
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4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการ
ผูศึกษามีขอเสนอแนะในเรื่องการสงเสริมและพัฒนาบทบาทของ HOC ในการสนับสนุน
งานทองเที่ยวไทย ในสองดาน ดังนี้
4.2.1 ดานการบริหารการจัดการ
ตนสังกัดอาจพิจารณา
1) จัดการบรรยายหรืออบรมในหัวขอดานการบริหารองคกร การบริหารคน ใหแก
ผูที่จะออกไปประจําการเปน HOC เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานจริง เพราะ
งานดานบริหารมักเปนเรื่องที่ถูกมองขาม ทั้งที่เปนหัวใจของความสําเร็จขององคกร
2) จัดทําคูมือประสบการณในการเปน HOC พรอมตัวอยางปญหาดานการบริหาร
ที่เกิดขึ้นบอย พรอมแนวทางแกไข
3) สรางแนวทางในการกระตุนใหบุ คลากรประจําสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญทั่วโลก มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการ อันอาจนํามาซึ่ง ความเขาใจ
ระหวางกันมากขึ้นระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา และเปนการชวยลดความขัดแยงทางความคิด
4) จัดการเสวนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการให HOC ทั่วโลก เพื่อเปนการ
ฝกฝนและสรางความเขาใจงานดานบริหารใหลึกซึ้ง
4.1.2 การจัดการปญหานักทองเที่ยวจีนหาชองทางพํานักในไทยระยะยาว
1) ควรจัดอบรมเตรียมความพรอมผูที่จะออกมาประจําการเปน HOC ในจีน โดย
มีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมใหขอมูลเชิงลึกในประเด็นตรวจลงตราใหนักทองเที่ยวจีน
2) หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยดานการทองเที่ยวและความมั่นคง ควรมีการแชร
ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกรณีนี้ใหก ระทรวงการตางประเทศที่เปนหนาดานในการคัดกรองนักทองเที่ยว
ไดทราบสถานการณ/ขอมูล/ขอพึงระวัง อยางสม่ําเสมอและเปนลาสุด เพื่อประโยชนในการพิจารณา
ตรวจลงตรา
3) ดึงภาคเอกชนดานการทองเที่ยวเขามามีสวนรวมในการแชรขอมูลนักทองเทีย่ วจีน
ใหมากขึ้น
4) ควรแจงการลงโทษบริษัทตัวแทนการยื่นขอรับการตรวจลงตราที่กระทําผิดโดย
ดําเนินการยืนขอใหนักทองเที่ยวรายเดี่ยวกลุมนี้ ทั้งที่เปนการฝาฝนกฎ ให CNTA ทราบดวย เพื่อให
เกิดความเกรงกลัวหลาบจํามากขึ้น เนื่องจาก CNTA เปนหนวยราชการจีน
5) ควรหยิบยกกรณีบริษัทฯ นอกแถวขางตน ขึ้นในเวทีการหารือที่สูงกวาระดับ
เจาหนาที่
6) ควรสรางชองทางการติดตอประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยที่
รวดเร็วทันการณ
7) หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะมีมาตรการในการจับตา เฝาระวัง หรือสกัดกั้น
คนกลุมนี้อยางเขมงวดมากขึน้ ไมปลอยใหเดินทางเขาออกประเทศไทยถี่เกินไป ก็จะเปนการชวยสกัดกั้น
คนกลุม ดัง กลาวนี้มิใหมีโ อกาสหรือชองทางมาขอรับ การตรวจลงตราที่ส ถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใหญไดงายเกินไป
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8) การแชรขอมูลจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ถึงวิธีการ รูปแบบตาง ๆ ที่กลุม
คนจีนใชในการแอบแฝงเขาเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยในรูปของนักทองเที่ยว จะเปนประโยชนแก
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ในการรูเทาทันคนกลุมนี้
9) หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย คือ กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฯลฯ ควรนําปญหาดังกลาวมา
หารือกันอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเรงสกัดกั้นการเขามาตั้งรกราก/ถิ่นฐานของคนจีน
ที่นับวันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึ่งที่สุดอาจนําไปสูปญหาเรื้อรังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงในสังคมไทยที่ยากจะแกไขได
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