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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ไดประสบกับปญหาที่ชาวปากีสถานสวนหน่ึงที่

ประสงคจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ นิยมแนบเอกสารและหลักฐานปลอมกับ
แบบคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา เพื่อใหสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได ชาวปากีสถาน
บางสวนอาจจะใชวิธีแตงงานกับหญิงไทยเพื่อใหไดรับสิทธิในการขอวีซาเพื่อติดตามครอบครัวและมา
อาศัยอยูในประเทศไทย เมื่อบุคคลเหลาน้ีสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดแลวสวนใหญก็มักจะไม
เดินทางกลับประเทศของตน แตมักจะลักลอบอยูตอและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เชน 
การลักลอบทํางาน หรือการขอสถานะผูลี้ภัยเพื่อไปอยูอาศัยในประเทศที่สาม สวนหน่ึงก็ดวยเหตุผล
ทางดานเศรษฐกิจและปญหาความยากจน รวมทั้งปญหาการถูกกีดกันโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร
และโอกาสในการทํางานในประเทศของตนเองเน่ืองจากเหตุผลทางดานการศาสนา เชน ชาว
ปากีสถานที่นับถือศาสนาคริสต และอามาดิยะห (มุสลิม Ahmadiya) เปนตน และในปจจุบันคาดวา 
ยังคงมีชาวปากีสถานจํานวนไมนอยที่ยังคงหลบอาศัยอยูในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย 

จากผลการศึกษาการดําเนินการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงระยะเวลาที่
ผูเ ขียนทําการศึกษาวา จะมีมาตรการใดในการตรวจลงตราที่จะสามารถตรวจสอบ คัดกรอง 
กลั่นกรอง และสกัดกั้นบุคคลกลุมเสี่ยงเหลาน้ีไมใหเดินทางเขาประเทศไทยได และทําใหไดพบวา 
สภาพปญหาไมไดถูกจํากัดอยูเฉพาะในข้ันตอนและวิธีการทํางานเทาน้ัน หากแตเปนปญหาทั้งในเรื่อง
ของการขาดกําลังเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ ขาดการนําเอาเทคโนโลยีและความรูสมัยใหมเขา
มาปรับใชในการทํางาน รวมทั้งขาดการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเต็มที่ 
ซึ่งวิธีการแกปญหาดังกลาวสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมสามารถจะแกปญหาทั้งหมดไดเพียงลําพังผูเดียว 
แตตองไดรับความสนับสนุนทางดานนโยบายจากกระทรวงการตางประเทศ ทั้งในดานการขอ 
ความสนับสนุนดานงบประมาณและการขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความสนับสนุน
และความรวมมือในการบูรณาการการทํางานรวมกันอีกดวย 
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หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ซึ่งจัดข้ึนโดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวง
การตางประเทศ และสําเร็จลงไดดวยความเมตตากรุณาและคําแนะนําของคณะอาจารยที่ปรึกษา อัน
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นอกจากน้ัน ผูเขียนยังตองขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ นักศึกษาในหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุน 9 ทุกทาน ที่คอยใหกําลังใจในการทํารายงาน รวมถึงทานผูบริหารและเจาหนาที่สถาบัน
เทวะวงศวโรปการทุกทาน ที่ผูเขียนตองขอขอบคุณและขอช่ืนชมในความเปนมืออาชีพและอยู
เบื้องหลังของความสําเร็จในครั้งน้ีเปนอยางสูง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ไดประสบกับปญหาที่ชาวปากีสถานสวนหน่ึงที่
ประสงคจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ นิยมใชเอกสารและหลักฐานปลอม เชน 
หนังสือรับรองของหนวยงาน บัญชีธนาคาร เอกสารยืนยันการสํารองต๋ัวเครื่องบิน และเอกสารการ
สํารองหองพัก เพื่อนํามาแนบแบบคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา เพื่อใหผานกฎเกณฑที่กําหนด
และไดรับการตรวจลงตราและสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได ชาวปากีสถานบางสวนอาจจะใชวิธี
แตงงานกับหญิงไทยเพื่อใหไดรับสิทธิในการขอวีซาเพื่อติดตามครอบครัวและมาอาศัยอยูในประเทศ
ไทย เมื่อบุคคลเหลาน้ีสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดแลวสวนใหญก็มักจะไมเดินทางกลับประเทศ
ของตน แตมักจะลักลอบอยูตอและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เชน การลักลอบทํางาน หรือ
การขอสถานะผูลี้ภัยเพื่อไปอยูอาศัยในประเทศที่สาม สวนหน่ึงก็ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจและ
ปญหาความยากจน รวมทั้งปญหาการถูกกีดกันโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและโอกาสในการทาํงาน
ในประเทศของตนเองเน่ืองจากเหตุผลทางดานการศาสนา เชน ชาวปากีสถานที่นับถือศาสนาคริสต 
และอามาดิยะห (มุสลิม Ahmadiya) เปนตน 

ในปจจุบันคาดวา นาจะมีชาวปากีสถานจํานวนไมนอยที่ยังคงหลบอาศัยอยูในประเทศไทย
อยางผิดกฎหมาย และจากการตรวจสอบขอมูลสถิติตัวเลขอยางเปนทางการจากสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองทําใหทราบวา ขณะน้ียังคงมีชาวปากีสถานจํานวนประมาณ 300 คน1 ที่ตกเปนผูตองหา ใน
คดีหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายและมีสถานะเปนผูลี้ภัย (Refugee) และผูแสวงหาที่พักพิง 
(Asylum Seeker) ของ UNHCR ที่อยูในความควบคุมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง อยางไรก็ตาม 
จากขอมูลของ UNHCR ทําใหทราบขอมูลตัวเลขสถานะลาสุดวา มีชาวปากีสถานที่มีสถานะเปนผูลี้ภัย 
(Refugee) จํานวนทั้งสิ้น 1,988 คน และชาวปากีสถานที่มีสถานะเปนผูแสวงหาที่พักพิง (Asylum 
Seeker) เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,801 คน2 

ในอนาคต ชาวปากีสถานกลุมน้ีจะมีโอกาสนอยลงที่จะไดรับการคัดเลือกไปอยูในประเทศทีส่าม 
เน่ืองจากในระยะหลัง ประเทศตาง ๆ ในแถบยุโรปและอเมริกาเริ่มที่จะปฏิเสธที่จะใหการตอนรับ 
ชาวปากีสถานเดินทางเขาไปต้ังถ่ินฐานอยูในประเทศของตนอีก ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการที่มีขาววา 
ชาวปากีสถานที่อาศัยอยูในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา รวมทั้งในซาอุดิอาระเบียไดมีสวนเกี่ยวของ
กับการกอคดีอาชญากรรมและสรางปญหาตาง ๆ รวมทั้งการมีสวนรวมในการกอการรายในหลาย
ประเทศมากข้ึน นอกจากน้ัน ชาวปากีสถานบางสวนทีเดินทางเขาประเทศไทย ยังอาจจะมีสวน
เกี่ยวของกับการคายาเสพติด การกอคดีตาง ๆ รวมถึงการเขามาซอนตัวเพื่อหลบหนีคดีอาชญากรรม
                                                
1 ขอมูลจากกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงไดรับแจงจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  
2 ขอมูลสถิติตัวเลขที่กรมองคการระหวางประเทศไดรับรายงานจาก UNHCR ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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ตาง ๆ ซึ่งไดสรางปญหาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนสงผลกระทบตอ 
ความเช่ือมั่นทางดานการทองเที่ยวของประเทศไทยอีกดวย 

 
1.2  คําถามในการศึกษา 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองมีมาตรการในการตรวจลงตราอยางไรจึงจะมีประสทิธิภาพใน
การตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรองและสกัดกั้นไมใหบุคคลผูไมหวังดี/บุคคลกลุมเสี่ยงชาวปากีสถาน 
หรือ ชาวตางชาติอื่น ๆ ไมใหไดรับการตรวจลงตราเพื่อเขาประเทศไทยได 

 
1.3  สมมุติฐานของคําถามการศึกษา 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจลงตราไดโดยการปรับปรุง
ข้ันตอนและวิธีการทํางานเพื่อใหสามารถตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรอง และสกัดกั้นไมใหบุคคลผูไม
หวังดี/บุคคลกลุมเสี่ยง ไมใหไดรับการตรวจลงตราเขาประเทศไทยได 

 
1.4  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.4.1  เพื่อใหทราบถึงเทคนิคและรูปแบบ รวมทั้งวิธีการในการใชหลักฐานและเอกสาร
ปลอมในการขอรับการตรวจลงตรา 

1.4.2  เพื่อวิเคราะห และแสวงหามาตรการและวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรองและสกัดกั้นชาวปากีสถาน และ/หรือ ชาวตางชาติอื่น ๆ ที่มี
วัตถุประสงคแอบแฝงไมใหเดินทางเขาประเทศไทย 

1.4.3  เพื่อเสนอแนะรูปแบบและมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรองและสกัด
กั้นชาวตางชาติที่ไมหวังดี/บุคคลกลุมเสี่ยงดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณากําหนดเปน
นโยบายเพื่อใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศที่ประสบปญหาใน
ลักษณะเดียวกันนําไปปรับใชเปนมาตรการในการตรวจลงตราตอไป 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

เน่ืองจากผูเขียนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดูแลงานดานการตรวจลงตราในชวงต้ังแต
เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ดังน้ัน ผูเขียนจึงไดกําหนดชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่จะ
ทําการศึกษาประเด็นปญหาในเรื่องน้ี 

ผูเขียนจะใชวิธีการศึกษาจากระเบียบและข้ันตอนรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติในการตรวจ
ลงตราและการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคํารองการขอรับการตรวจลงตราที่ผูรองไดย่ืน
ไวตอสถานเอกอัครราชทูต การสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติและเจาหนาที่จากหนวยงานผูที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนศึกษาแนวทางการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารคํารองการขอรับการตรวจลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ที่ต้ังอยูในเมืองอิสลามาบัด ที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน รวมทั้ง
ผลงานการศึกษา วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของที่อาจจะเปนประโยชนในการนํามาปรับใช เปนแนวทางใน
การปฏิบัติตอไป  
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1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1.5.1  เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จะไดมีมาตรการและแนวทางใน

การปฏิบัติในการตรวจลงตราบุคคลกลุมเสี่ยงดานความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
ยุติธรรมมากย่ิงข้ึน  

1.5.2  สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยที่ต้ังอยูในประเทศตาง ๆ ที่มี
สภาพปญหาและสถานการณในดานการตรวจลงตราที่คลายคลึงกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
อิสลามาบัด อาจจะพิจารณานําแนวทางและผลการศึกษาดังกลาวไปปรับใชแกไขปญหาตอไป 

1.5.3  กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานดานความมั่นคงของไทยจะไดรับทราบ
ขอมูลสภาพของปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อจะไดจัดเตรียมมาตรการและแนวทางรองรับในประเทศไทยเพื่อ
จัดการกับปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
1.6 นิยามศัพท 

“การตรวจลงตรา” (Visa) หมายถึง การประทับตราหรือขอความในหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางคนตางดาว โดยเจาพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงวาผูเดินทางไดรับ
อนุญาตใหเขามาพํานัก เดินทางผาน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร3 

 
 

                                                
3กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท–คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 
วโรปการ, 2556), หนา 251. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

ในบทที่ 2 น้ี ผูเขียนจะขอนําแนวคิดและทฤษฎีที่เห็นวา พอจะนํามาปรับใชเปนกรอบใน
การ ศึกษาและคนคว าแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการตรวจลงตราของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหมีระบบการตรวจสอบและคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และไดนําเอา
ระเบียบในดานการตรวจลงตราของกระทรวงฯ ซึ่งเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทาง
ในการศึกษา 

ทายที่สุด ผูเขียนขอนําเอาวรรณกรรมที่เห็นวา มีลักษณะของปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาที่ใกลเคียงกับที่ผูเขียนตองการจะศึกษามาพิจารณาเทียบเคียงเพื่อเปนแนวทางในการตอยอด
ผลการศึกษา 

 
2.1  หลักการบริหารงาน 4 M 

หลักการบริหารงานแบบ 4 M เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญในการบริหารงานขององคกร
ตาง ๆ โดยทั่วไป ซึ่งมีองคประกอบที่จําเปน 4 ประการ ดังน้ี 

2.1.1  Man การบริหารกําลังคน จะใชคนอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.1.2  Money การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอยางไรใหใชจายตนทุนนอยที่สุด และใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
2.1.3  Materialการบริหารวัสดุในการดําเนินงาน จะทําอยางไรใหสิ้นเปลืองนอยที่สุด 

หรือเกิดประโยชนสูงสุด 
2.1.4  Management การจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อใหงาน

ทั้งหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่ 
เพื่อเปนการปูพื้นเพื่อสรางความรูและความเขาใจในระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของ

ผูเขียนจึงไดสรุประเบียบและแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจลงตรา
และการเขาเมืองมาเพื่อทราบพอสังเขป ดังน้ี 
 
2.2  ระเบียบและแนวทางในการตรวจลงตรา 

ชาวตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศไทยจะตองขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซา
จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญของไทย ซึ่งต้ังอยูในประเทศที่ตนเองมีถ่ินพํานัก หรือ
จากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ไดรับมอบหมายใหดูแลประเทศที่คนตางชาติดังกลาวมีถ่ินพํานัก 

คนตางชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตองมีวีซาหากเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวซึ่งมี 2 กลุมดังน้ี 
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1) ประเทศที่ไดรับยกเวนการตรวจลงตราเพื่อการทองเที่ยวและสามารถพํานักอยูในไทยได
ไมเกิน 30 วัน 

2) ประเทศที่มีความตกลงยกเวนการตรวจลงตรากับประเทศไทย 
ชาวตางชาติบางสัญชาติ สามารถมาขอรับการตรวจลงตราที่ดานตรวจคนเขาเมืองของไทย

บางแหงที่กําหนดไวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได (visa on arrival) ณ ชองทางอนุญาตของดาน
ตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival) และพํานักอยูในราชอาณาจักรไดไมเกิน 15 วัน 

คนตางดาวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไขเหลืองจะตองแสดง “เอกสารระหวาง
ประเทศรับรองการฉีดวัคซีนปองกันไขเหลือง” (International Health Certificate on Yellow 
Fever Vaccination) ในการย่ืนคํารองขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ รวมทั้งจะตองแสดงเอกสารดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเมื่อเดินทางถึง
ประเทศไทยจึงจะไดรับอนุญาตใหเขาประเทศไดในการขอรับการตรวจลงตราน้ันคนตางชาติจะตอง
ขอรับการตรวจลงตราใหตรงกับวัตถุประสงคของการเขามาในประเทศไทยทั้งน้ีการอนุมัติวีซาอยูใน
ดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญและในการตรวจลงตราใหแกคนตางชาติบาง
สัญชาติไดมีการกําหนดระเบียบและหลักเกณฑการพิจารณาเปนพิเศษ 

อายุของวีซา (visa validity) อายุของวีซาหมายถึงระยะเวลาที่ผูไดรับวีซาสามารถใช
เดินทางมาประเทศไทยไดซึ่งเจาหนาที่กงสุลจะเปนผูกําหนดอายุของวีซาและจะปรากฏอยูในวีซา
สต๊ิกเกอรหรือตราประทับวีซาของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญโดยทั่วไปอายุของวีซาคือ 
3 เดือนนับจากวันที่ออกวีซาแตในบางกรณีและสําหรับวีซาบางประเภทอายุของวีซาอาจเปน 6 เดือน
หรือ 1 ปหรือ 3 ป 

ระยะเวลาพํานัก (period of stay) หมายถึงระยะเวลาที่ผูเดินทางไดรับอนุญาตใหพํานักใน
ประเทศไทยไดซึ่งเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะเปนผูกําหนดระยะเวลาพํานักเมื่อคนตางชาติเดินทาง
มาถึงและจะปรากฏอยูในตราประทับขาเขาระยะเวลาพํานักข้ึนอยูกับประเภทของวีซา เชน transit 
visa จะไดรับอนุญาตใหพํานักไดไมเกิน 30 วัน tourist visa ไมเกิน 30 วันหรือ 60 วัน และ non–
immigrant visa ไมเกิน 90 วันหากมีความจําเปนตองอยูเกินกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ดังกลาวคนตางชาติตองไปย่ืนคํารองขออนุญาตอยูตอที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยมีอํานาจหนาที่ในการให วีซาแกคน
ตางชาติเพื่ออนุญาตใหเดินทางมาประเทศไทยได อยางไรก็ดีการอนุญาตใหเขาประเทศไทยรวมทัง้การ
กําหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตใหพํานักในประเทศไทยเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง ดังน้ัน คนตางชาติที่ไดรับวีซาแลวบางรายอาจจะไมไดรับอนุญาตใหเดินทางเขาประเทศไดหาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวมีลักษณะหรือพฤติการณเปนบุคคล
ตองหามเขาราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522  

 
2.3 หลักเกณฑท่ัวไปของการตรวจลงตรา 

การตรวจลงตรา (Visa Issuance) หรือการออกวีซาซึ่งมีรูปแบบของการประทับตราการติด
แผนปะตรวจลงตราบนหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของคนตางดาวหรือ 
การบันทึกขอมูลในระบบวีซาเปนเครื่องแสดงวาผูเดินทางไดรับอนุญาตใหเขามาพํานักเดินทางผาน
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การตรวจลงตราเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งประกาศ
และกฎกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 12 (1) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมืองพ.ศ. 2522 บัญญัติ
หามมิใหคนตางดาวเดินทางเขาราชอาณาจักรหากไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทางอันถูกตองและสมบูรณอยูหรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช
แทนหนังสือเดินทางดังกลาวจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการ
ตางประเทศ 

 
2.4 การตรวจลงตราคนชาติท่ีมีวิธีพิจารณาเปนพิเศษ  

ปจจุบันไดมีระเบียบกําหนดสัญชาติของบุคคลที่มีวิธีพิจารณาในการตรวจลงตราเปนพิเศษ
หรือเรียกโดยยอวา “กลุมเสี่ยง” 30 สัญชาติโดยแบงตามภูมิภาค โดยบุคคลสัญชาติปากีสถานและ
อัฟกานิสถานถือเปนประเทศในกลุมเสี่ยงในภูมิภาคเอเชียใตซึ่งสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
จะตองใชความระมัดระวังในการตรวจลงตรา โดยควรจะตองขอขอมูลและตรวจสอบรายละเอียด
หลักฐานเอกสารประกอบของผูรองใหมากที่สุด 

ในกรณีที่ตองขออนุมัติจากกระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญจะดําเนินการ
รับคํารองไวและรีบทําโทรเลขรายงานใหกระทรวงฯ พิจารณาตอไป เมื่อกระทรวงฯไดรับเรื่องการขอ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญแลวจะใชเวลาอยางนอย 
3 สัปดาหสําหรับการตรวจสอบฯ กับสํานักขาวกรองแหงชาติ 

อยางไรก็ตามเมื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไดตรวจลงตราใหคนชาติที่มีวิธี
พิจารณาเปนพิเศษแลวจะตองดําเนินการสงสําเนาคํารองใหหนวยงานดานความมั่นคงพรอมทั้งแจงให
กระทรวงการตางประเทศทราบเปนขอมูลดวย 

 
2.5  กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของประเทศไทย 

กฎหมายฉบับแรกไดแกพระราชบัญญัติคนเขาเมือง ค.ศ. 2470 ตอมามี พ.ร.บ. คนเขาเมือง 
พ.ศ. 2480 และ พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2493 โดยมีขอกําหนดตาง ๆ คลายคลึงกัน เชนการหาม
คนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรสยามหากไมมีเอกสารเดินทางมีโรคประจําตัวบางประเภทไมมี
รายไดหรือเปนบุคคลที่มีประพฤติไมเหมาะสม 

ปจจุบัน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดมีการแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันมากย่ิงข้ึนในระยะแรกหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคนเขาเมืองไดแกกองตรวจคน 
เขาเมืองกรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย ตอมา พ.ศ. 2536 รัฐบาลไดขยายหนวยงานกองตรวจคน 
เขาเมืองเปนสํานักงานตรวจคนเขาเมืองฐานะเทียบเทากองบัญชาการโดยกําหนดอํานาจการตรวจ 
ลงตราใหแก (1) กระทรวงการตางประเทศ (2) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลรวมทั้งสถานกงสุล
กิตติมศักด์ิไทยในตางประเทศ และ (3) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
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2.6  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ศึกษาเอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) เรื่องการประเมิน

กระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ป (กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา) ซึ่งจัดทําโดย 
นายเสรี  มุทธาธาร เมื่อป 2557 ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวมีขอเสนอแนะที่นาสนใจที่ผูเขียนอาจจะ
สามารถนําไปปรับใชไดในการศึกษาวิจัยของผูเขียนไดในหลายประเด็น เชน แนวทางการชําระ
คาธรรมเนียมการตรวจลงตราผานธนาคาร การเสนอแนะใหนําเอาระบบ e–Visa มาใช วิธีการ
ตรวจสอบขอมูลของผูรองในระบบ online รวมทั้งแนวทางการ outsource ใหเอกชนเปน
ผูดําเนินการรับคํารองและตรวจสอบเอกสารตนฉบับพรอมทั้งดําเนินการจายเลมวีซา โดยไมใชสถานที่
ของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเรื่องการกอการรายเปนตน ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวมีความเกี่ยวของกบัประเด็นการศึกษาที่ผูเขียนต้ังใจจะทําการศึกษา  

อยางไรก็ตาม รายงานการศึกษาในเรื่องดังกลาวครอบคลุมในประเด็นที่กวาง ในขณะที่
ผูเขียนจะทําการศึกษาในประเด็นที่แคบและลงลึกในเรื่องแนวทางและมาตรการแกไขปญหาในทาง
ปฏิบัติ  

 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ผลการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด  
 (ชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559–31 มีนาคม 2560) 

จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบอบการปกครองเปนประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มีความเปนอิสระเสรีในการนับถือศาสนา ไมมีการกีดกั้น
ชาวตางชาติหรือแบงแยกผิวสี มีอาหารการกินและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ 
บานเมืองมีความสงบสุขและนาอยูอาศัย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อ  
นํารายไดเขาประเทศ ดังน้ัน ชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวหรือเขามาทําธุรกิจ รวมทั้งเขา
มาอยูอาศัยจึงมักจะไดรับการตอนรับและดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ดวยเหตุผลดังกลาว จึงดึงดูดใจให
ชาวปากีสถานทั้งบรรดานักทองเที่ยวและนักแสวงโชคตางพยายามแสวงหากลวิธีตาง ๆ ในการให
ไดมาซึ่งวีซาเพื่อเดินทางเขามาแสวงหาโอกาสในการทํางานและการใชชีวิต หรือใชเปนฐานในการ
เดินทางตอไปในประเทศที่สาม 

จากขอมูลสถิติตัวเลขการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด แสดง
ใหเห็นวา ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 2559–มีนาคม 2560 มีชาวปากีสถานมาขอรับการตรวจลง
ตราประเภททองเที่ยว (Tourist visa) เปนจํานวนมากถึงประมาณ 2,000 คน ในแตละเดือน เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถิติตัวเลขของผูที่มาขอรับการตรวจลงตราประเภทอื่น ๆ รองลงมาเปนผูขอรับ 
การตรวจตราประเภทอยูอาศัยช่ัวคราว ซึ่งมีตัวเลขเกือบ 200 คนในแตละเดือน โดยตัวเลขผูมาขอรับ
การตรวจลงตราประเภททองเที่ยวจะมีเพิ่มมากข้ึนในชวงเทศกาลทองเที่ยวและวันหยุดยาวหลายวัน 
รวมทั้งในชวงที่โรงเรียนปดภาคเรียน ประกอบกับชาวปากีสถานนิยมเดินทางไปทองเที่ยวพรอมกัน
เปนครอบครัวใหญ เชน พอ แม ลูก หรือแมกระทั่ง ปู ยา/ตา ยาย ลูก และหลาน เปนตน 

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาดังกลาวสถานเอกอัครราชทูตฯ กไ็ดดําเนินมาตรการในการตรวจ
ลงตราตามระเบียบที่เครงครัด เชน การตรวจสอบหลักฐานและเอกสารปลอม การสัมภาษณเพื่อ
ตรวจสอบและคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยง หรือผูที่มีเจตนาแอบแฝงไมใหไดรับวีซาเดินทางเขาประเทศไทย 
รวมทั้งการจัดสงขอมูลของบุคคลในประเทศกลุมเสี่ยง เชน อัฟกานิสถาน ใหกระทรวงฯ ประสาน
หนวยความมั่นคงในการตรวจสอบ ซึ่งก็มีผลทําใหสามารถสกัดกั้นบุคคลกลุมเสี่ยง ซึ่งใชเอกสารและ
หลักฐานปลอมในการขอรับการตรวจลงตราไดจํานวนหน่ึง ดังปรากฏตามสถิติขอมูลตัวเลขการข้ึน
บัญชีบุคคลตองหามตาม ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 1   ขอมูลสถิติการตรวจลงตราสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด  
  (ชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559–31 มีนาคม 2560) 

ประเภทของการตรวจลงตรา 

เดือน 
คนอยู

ชั่วคราว 
ทองเท่ียว เดินทางผาน ทูต ราชการ อัธยาศัยไมตร ี รวม 

 
ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย 

ก.ค. 277 2211 55 1 37 13 2594 
ส.ค. 339 2245 94 3 29 29 2739 
ก.ย. 318 1615 110 3 50 36 2132 
ต.ค. 441 1793 99 15 83 40 2471 
พ.ย. 301 1934 279 5 70 32 2621 
ธ.ค. 242 2223 41 2 30 40 2578 
ม.ค. 216 1962 32 10 35 45 2300 
ก.พ. 241 2748 75 20 83 49 3216 
มี.ค. 190 1790 82 4 31 36 2133 
รวม 2565 12021 678 29 299 190 15135 

 
ตารางท่ี 2  สถิติตัวเลขการข้ึนบัญชีบุคคลตองหามเขาราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

กรุงอิสลามาบัด  
  (ชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) 
 

เดือน/ป จํานวน (ราย) 
กรกฎาคม 2559 14 
สิงหาคม 2559 2 
กันยายน 2559 4 
ตุลาคม 2559 15 
พฤศจิกายน 2559 3 
ธันวาคม 2559 3 
มกราคม 2560 9 
กุมภาพันธ 2560 4 
มีนาคม 2560 7 

 
จากขอมูลสถิติตัวเลขของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสถิติตัวเลขของ UNHCR ทําให

ทราบวา นับต้ังแตเดือนมกราคม 2560 ยังคงมีชาวปากีสถานจํานวนหน่ึง (เดือนละประมาณ 10 คน)4 

                                                
4 ขอมูลจาก กองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ 
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ที่ยังคงสามารถเล็ดลอดระบบการตรวจสอบ เดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคในเรื่อง
การต้ังถ่ินฐานและ/หรือขอสถานะเปนผูลี้ภัย ดังน้ัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคในมาตรการการตรวจสอบและสกัดกั้นตามแนวทางที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดใชอยูในปจจุบัน พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข พอสรุปโดยสังเขปไดดังน้ี 

3.1.1  การรับคํารองและการตรวจสอบเอกสารในขั้นตน 
3.1.1.1 การปฏิบัติ  

เจาหนาที่ที่หนาเคานเตอรฝายวีซาจะประกาศหมายเลขผูที่มาติดตอ 
ขอรับการตรวจลงตราตามลําดับของหมายเลขคิวที่ผูมาขอรับการตรวจลงตราไดรับแจกเมื่อเดินทาง
มาถึง (โดยใชระบบใครมากอนไดกอน) จากน้ัน เจาหนาที่ที่เคานเตอรจะประกาศหมายเลขเพื่อใหผูมา
ขอรับการตรวจลงตราย่ืนเอกสารคํารองฯ และเอกสารประกอบตาง ๆ โดยในข้ันตอนน้ีจะยังไมมีการ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใด ๆ  

3.1.1.2 ปญหา  
โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดกําหนดใหมีระบบการตรวจสอบและ

คัดกรองเอกสารและหลักฐานในข้ันตอนการรับเรื่องโดยเจาหนาที่ที่เคานเตอร จึงอาจทําใหเอกสารคํา
รองที่มีการแนบหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือมีความไมเรียบรอยต้ังแตแรกที่อาจมีเปนจํานวน
มาก ตองผานเขาสูข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด ซึ่งตองใชเวลาในการตรวจสอบมากกวา
ในข้ันตอนอื่น ๆ จึงทําใหเปนการเพิ่มภาระการทํางานของเจาหนาที่ฝายวีซาที่จะตองดําเนินการตรวจ
เอกสารหลักฐานเพิ่มมากข้ึนโดยไมจําเปน 

3.1.1.3 แนวทางในการแกไข  
จัดสรรอัตรากําลังลูกจางเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนที่บริเวณหนาเคานเตอร โดยมี

หนาที่ในการชวยตรวจสอบและคัดกรองเอกสารในเบื้องตน และตรวจสอบเอกสารตามรายการ
เอกสารที่จะตองย่ืนตรวจสอบตามเงื่อนไขของวีซาแตละประเภท พรอมทั้งอาจจะตองถามคําถามที่
เกี่ยวของกับขอมูลที่กรอกลงในแบบฟอรมเพื่อตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน เพื่อจะไดสามารถ
ปฏิเสธผูย่ืนคํารองที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม หรือมีเอกสารไมครบถวนไดต้ังแตตนทาง เพื่อสกัดกั้น
เอกสารที่ไมสมบูรณไมใหเขามาหมุนเวียนและเสียเวลาการตรวจสอบอยูในระบบซึ่งจะทําใหเจาหนาที่
จะตองใชระยะเวลานานข้ึนกวาที่ควรจะเปนในการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารในรายละเอียด 

3.1.2 การชําระเงิน  
3.1.2.1 การปฏิบัติ 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคํารองและเอกสารประกอบตาง ๆ เพื่อขอรับการ
ตรวจลงตราจากผูรองฯ เจาหนาที่ที่ทําหนาที่รวบรวมก็จะพิจารณาคํารองและประเภทวีซาที่ผูรองฯ 
ขอรับการตรวจลงตรา เมื่อพิจารณาเสร็จเจาหนาที่ก็จะสงคํารองและเอกสารแนบไปใหฝายชําระเงิน 
เพื่อใหผูรองดําเนินการชําระเงินคาขอรับการตรวจลงตรา พรอมทั้งรอรับเอกสารใบเสร็จรบัเงนิและใบ
นัดรับหนังสือเดินทางคืนไดในทันที 

3.1.2.2 ปญหา  
ไมคอยมีปญหาในข้ันตอนการปฏิบัติในเรื่องการชําระเงิน ยกเวนกรณี

เจาหนาที่ที่เคานเตอรระบุวีซาผิดประเภท และผูรองตองชําระเงินตามที่เจาหนาที่ระบุ แตตอมาเมื่อ
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เจาหนาที่ฝายวีซาตรวจเช็คปรากฏวาเปนการพิจารณาใหวีซาผิดประเภทซึ่งอาจมีผลทําใหจะตองมี
การยกเลิกวีซา และผูรองฯ อาจจะตองชําระคาวีซาเพิ่มเติมเพื่อชดเชยอัตราคาวีซาในสวนที่ตางกัน  

3.1.2.3 แนวทางการแกไข  
เน่ืองจากขอผิดพลาดดังกลาวอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของ

เจาหนาที่ไมแมนในเรื่องระเบียบ ดังน้ัน แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวอาจจะกระทําไดโดยการ 
จัดประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในระเบียบปฏิบัติที่ยังอาจจะทําใหมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยู
บางเปนครั้งคราว หรือจัดทําเอกสารรูปภาพหรือขอความสรุประเบียบแนวทางการปฏิบัติที่สั้นและ
กระชับติดไวในจุดที่ปฏิบัติงาน  

3.1.3  การติดสต๊ิกเกอรวีซา  
3.1.3.1 การปฏิบัติ  

หลังจากชําระเงินคาวีซาเสร็จเรียบรอยแลวเจาหนาที่จะดําเนินการติด
สต๊ิกเกอรวีซาในหนังสือเดินทางของผูรอง จากน้ันจึงจะแยกกลุมของเอกสารคํารองพรอมทั้งหลักฐาน
ที่แนบคํารอง เพื่อดําเนินการตรวจสอบในข้ันที่ 2 ตอไป 

3.1.3.2 ปญหา  
สวนใหญเปนปญหาในเชิงเทคนิคการพิมพขอความลงบนตัวสต๊ิกเกอรวี

ซา ที่อาจจะมีขอความที่ไมชัดเจน ซึ่งตามระเบียบเจาหนาที่ฝายวีซาที่ไดรับมอบหมายสามารถจะ
ดําเนินการแกไขและเซ็นช่ือกํากับไวได ยกเวนกรณีที่มีขอผิดพลาดมาก หรือสต๊ิกเกอรมีความเสียหาย 
เจาหนาที่ก็จะตองทําการยกเลิกวีซาที่เสียหายและติดสต๊ิกเกอรใหม พรอมทั้งมีโทรเลขแจงให
กระทรวงการตางประเทศทราบ 

3.1.3.3 แนวทางการแกไข  
ควรจะตองมีการกําหนดแผนงาน/ระยะเวลาในการตรวจสอบสภาพการ

ใชงานและมีมาตรการการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเครื่องพิมพและผาหมึกเปนประจํา และอาจจะมี
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการติดสต๊ิกเกอรวีซาใหไปอยูในข้ันตอนสุดทายหลังจาก
เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานจนไดรับการอนุมัติการตรวจลงตราจากเจาหนาที่
แลว จึงจะดําเนินการติดสต๊ิกเกอรในข้ันตอนสุดทาย 

3.1.4  การจัดแบงกลุมของผูขอรับการตรวจลงตรา  
3.1.4.1 การปฏิบัติ  

เจาหนาที่จะจัดแบงคํารองตามประเภทของเอกสารและหลักฐานของ 
ผูรองออกเปน 4–5 กลุม หลัก ๆ คือ (1) กลุมผูย่ืนหนังสือเดินทางผานบริษัทที่ทําหนาที่รับย่ืนเอกสาร
แทนผูขอรับการตรวจลงตรา (2) ผูขอรับการตรวจลงตราที่เคยเดินทางไปตางประเทศแลว และ
เดินทางมาย่ืนเอกสารดวยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (3) ผูที่ถือหนังสือเดินทางใหม/ผูที่เดินทาง
เปนครั้งแรก (4) ชาวปากีสถานที่นับถือศาสนาคริสต และชาวมุสลิม อามาดิยาห (5) ชาวอัฟกานิสถาน 
(ตามปกติจะมีไมมาก) 

3.1.4.2 ปญหา  
เจาหนาที่จากหนวยราชการ และภาคเอกชนรวมทั้งนักการเมือง มักจะ

โทรศัพทเขามาหาเจาหนาที่ และอางเหตุผลความจําเปนเรงดวนในการขอรับการตรวจลงตรา ซึ่ง
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ปญหาดังกลาวไดสรางความสับสนอลหมานและความไมเปนระเบียบใหเกิดข้ึนแกระบบการตรวจลง
ตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยูเปนประจํา เน่ืองจากตามระเบียบการตรวจลงตราของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ โดยจะใชเวลา
ประมาณ 5–7 วัน  

ดังน้ัน หากมีผูรองฯ ที่ขอเลมดวนจํานวนมากเจาหนาที่ก็จะไมสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหไดทันตามกําหนดเน่ืองจากจะถูกขัดจังหวะ และ
เจาหนาที่ฝายวีซาสวนหน่ึงก็จะมีภาระที่จะตองไปว่ิงหาหนังสือเดินทางและคํารองของผูรองฯ ที่มี
เจาหนาที่หรือหนวยราชการโดยเฉพาะอยางย่ิงกระทรวงการตางประเทศติดตอขอวีซาดวนให ซึ่งกรณี
เชนน้ีมักจะเกิดข้ึนมากในชวงวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร ซึ่งใกลวันหยุดสุดสัปดาห เพราะผูรองฯ  
สวนใหญก็มักจะนิยมที่จะเดินทางในวันศุกรและเสาร เน่ืองจากจะไดใชเวลาทองเที่ยวหรือพักผอน
ในชวงวันหยุดในประเทศไทยมากข้ึน โดยเฉพาะชาวปากีสถานที่เปนขาราชการและนักธุรกิจ
ภาคเอกชนที่จะตองเดินทางไปเขารวมการประชุมหรือฝกอบรม รวมทั้งติดตอทําธุรกิจในเรื่องที่
เกี่ยวของ ซึ่งตามแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตฯ สวนใหญสถานเอกอัครราชทูตก็มักจะรีบ
ดําเนินการตรวจลงตราให หากพิจารณาแลวเห็นวาผูรองมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนและมี
ความจําเปนในการเดินทางจริง 

3.1.4.3 แนวทางการแกไข  
ควรจะตองกําหนดระดับหรือตําแหนง รวมทั้งเงื่อนไขของผูที่สมควรจะ

ไดรับการตรวจลงตราอยางเรงดวนใหชัดเจน เพื่อลดภาระและการเสียเวลาของเจาหนาที่โดยไม
จําเปน 

3.1.5  การตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแนบ  
3.1.5.1 การปฏิบัติ  

ตามปกติเจาหนาที่ฝายวีซาจะดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
แนบของทุกกลุม แตจะเนนการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารปลอมของผูที่อยูในกลุมเสี่ยงในสอง
กลุม คือ (1) บุคคลที่ยังไมเคยเดินทางไปตางประเทศ (2) บุคคลที่นับถือศาสนาคริสตและมุสลิม  
อามาดิยาห โดยมีเอกสารที่จะตองตรวจสอบ คือ หนังสือเดินทาง หนังสือแนะนําตัวและ/หรือหนังสือ
นําจากบริษัท หนังสือนําของธนาคารพรอมทั้งบัญชีธนาคาร เอกสารต๋ัวเครื่องบิน หรือหลักฐานยืนยัน
การสํารองต๋ัวเครื่องบิน เอกสารยืนยันการสํารองโรงแรมที่พัก 

นอกจากน้ัน กรณีเดินทางไปเปนครอบครัว เจาหนาที่ฝายวีซาก็มีหนาที่ที่
จะตองตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการสมรสและหลักฐานการเปนบุตรประกอบการพิจารณาอีกดวย 
นอกเหนือจากน้ัน หากผูขอรับการตรวจลงตราไมมีหลักฐานทางการเงินเพื่อแสดงสถานะทางการเงิน 
สถานเอกอัครราชทูตก็อาจจะอะลุมอลวยใหสามารถแสดงหลักฐานอยางอื่น เชน โฉนดที่ดิน หรือ
เอกสารแสดงการมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ เชน บาน เปนตน  

3.1.5.2 ปญหา  
1) เจาหนาที่ฝายวีซาที่ทําหนาที่ตรวจเอกสารและหลักฐานปลอมมเีพยีง 

1 คน แตในทางปฏิบัติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมอบหมายใหลูกจางที่ทําหนาที่เปนผูชวยเจาหนาที่
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ดานการเมืองและเศรษฐกิจ เปนผูชวยทําหนาที่ตรวจเอกสารและหลักฐานกับธนาคารที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ เคยติดตอประสานขอความรวมมือในการตรวจเอกสารไว  

2) อยางไรก็ตาม ถึงแมวา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีอัตรากําลัง
เจาหนาที่ที่จํากัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ยังสามารถตรวจพบการใชหลักฐานและเอกสารปลอม
จํานวนประมาณ 7 รายตอเดือน5 โดยมีตัวเลขการตรวจพบเอกสารปลอมสูงสุดในชวงเดือนกรกฎาคม 
และตุลาคม 2559 จํานวน 14 และ 15 รายตามลําดับ ซึ่งเมื่อตรวจพบเจาหนาที่ฝายวีซาก็จะ
ดําเนินการแสตมปขอความ VOID ที่สต๊ิกเกอรวีซา พรอมทั้งข้ึนบัญชีบุคคลดังกลาวเปนบุคคลตองหาม
เขาราชอาณาจักรเปนเวลา 5 ป และมีหนังสือแจงใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานดาน
ความมั่นคงที่เกี่ยวของทราบเพื่อพิจารณาข้ึนบัญชีดําบุคคลดังกลาวอีกทางหน่ึงดวยอีกทางหน่ึง  

ประเภทของเอกสารปลอมท่ีตรวจพบ 
จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูขอรับการตรวจลงตรา  

พบสภาพปญหาวา ผูขอรับการตรวจลงตราหลายรายนิยมใชเอกสารและหลักฐานปลอมแนบในคํารอง
เพื่อใช ในการขอรับการตรวจลงตรา โดยเฉพาะอยางย่ิงผูรองฯ ที่ถือหนังสือเดินทางเลมใหมและผูรองฯ  
ที่ไมมีหลักฐานประกอบตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กําหนดไว 

1) หนังสือรับรองจากหนวยงาน สวนใหญจะตรวจพบวาเอกสาร
ดังกลาวมีลักษณะที่จัดทําข้ึนอยางไมเรียบรอย เชน ไมมีการลงนามโดยผูมีอํานาจ ไมมีช่ือและ
ตําแหนงผูลงนาม ไมมีเลขที่หนังสือ รวมทั้งไมไดลงวันที่ที่ออกหนังสือ เปนตน 

2) สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนด
เงื่อนไขวาจะตองมีวงเงินในบัญชีข้ันตํ่าจํานวนหน่ึงตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป สําหรับ 
ผูขอรับการตรวจลงตราประเภทตาง ๆ ดังน้ัน ผูที่มีเงินในบัญชีไมเพียงพอก็มักจะจัดทําสําเนาเอกสาร
บัญชีธนาคารปลอมข้ึนมา โดยจะมีการตกแตงตัวเลขวงเงินในบัญชีใหดูดีและเพียงพอเพื่อใหผาน
เกณฑการพิจารณาของเจาหนาที่ฝายวีซา ซึ่งเอกสารปลอมดังกลาว บางครั้งอาจจะมีลายเซ็นปลอม
ของเจาหนาที่ธนาคาร รวมทั้งตราประทับปลอมของธนาคารปรากฏอยูดวย 

3) เอกสารต๋ัวเครื่องบินอิเลคทรอนิคส (e–ticket) หรือเอกสารการยืนยัน
การสํารองต๋ัวเครื่องบิน ผูรองสวนใหญนิยมที่จะไปติดตอกับบริษัทที่ทําธุรกิจดานการทองเที่ยว หรือ
บริษัทตัวแทนจําหนายต๋ัวเครื่องบินเพื่อใหออกต๋ัวเครื่องบินอิเลคทรอนิคส (e–ticket) หรือเอกสาร
ยืนยันการสํารองต๋ัวเครื่องบิน และใหดําเนินการยกเลิกใหกอนที่จะนําเอกสารดังกลาวมาย่ืน
ประกอบการขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งเอกสารในลักษณะดังกลาวเมื่อไดรับ การตรวจสอบกับ 
website ของสายการบินก็จะพบวาเอกสารต๋ัวอิเล็คทรอนิคส หรือเอกสารการยืนยันการสํารองที่น่ัง
ดังกลาวไดรับการยกเลิกหรือกลายเปนเอกสารปลอมเพราะไมสามารถใชในการเดินทางไดจริง 

4) เอกสารการยืนยันการสํารองโรงแรมที่พัก เอกสารการยืนยัน 
การสํารองโรงแรมที่พักก็เปนเอกสารอีกประเภทหน่ึงที่ผูขอรับการตรวจลงตรามักใหบริษัททองเที่ยว
จัดทําข้ึนเพื่อยืนยันสถานภาพการสํารองที่พัก แตจริง ๆ อาจจะไดรับการยกเลิกเรียบรอยแลว  
เพื่อไมใหผูที่ทําการสํารองที่พักตองไดรับความเสี่ยงที่จะตองเสียคาปรับหากไมสามารถไดรับวีซา 
                                                
5 สถิติการขึ้นบัญชีบุคคลตองหามของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559–31 มีนาคม 2560 
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เพื่อเดินทางไปประเทศไทยได ซึ่งในที่สุดเอกสารดังกลาวก็กลายเปนเอกสารปลอมเพราะไมมีการ
สํารองที่พักจริง  

5) เอกสารแสดงการเปนสมาชิกของสภาหอการคา ผูรองที่เปนนักธุรกิจ
ภาคเอกชนมักจะย่ืนเอกสารแสดงการเปนสมาชิกของสภาหอการคาที่บริษัทของตนต้ังอยูในพื้นที่
ดังกลาวทั้งน้ีเพื่อแสดงสถานภาพทางธุรกิจและความนาเช่ือถือ แตผูขอรับการตรวจลงตราที่เอกสาร
ดังกลาวหมดอายุลงและไมไดดําเนินการตออายุ หรือไมไดทําธุรกิจดังกลาวตอ จึงไมสามารถขอตอ
อายุเอกสารดังกลาวไดก็มักจะไปทําการปลอมแปลงแกไขวันหมดอายุเองเพื่อนํามาใชประกอบเปน
เอกสารแนบ 

6) เอกสารแสดงการลงทะเบียนผูเสียภาษี เปนอีกเอกสารหน่ึงที่ผูขอรับ
การตรวจลงตรานิยมทําปลอมข้ึนเพื่อแสดงวา ตนเองเปนผูมีรายไดและมีความเหมาะสมที่จะไดรับ
การตรวจลงตราเพื่อเดินทางเขาประเทศไทย   

3.1.5.3 แนวทางการแกไข  
ขอเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่/ลูกจางจํานวนอยางนอยอีก 2 คน เพื่อจัดต้ัง

ทีมงานเจาหนาที่สําหรับประสานกับหนวยงานที่ออกเอกสาร/หลักฐานตาง ๆ ดังกลาว และเขาพบ
เพื่อขอความรวมมือในการขอรับตัวอยางเอกสาร/หลักฐานที่เปนตนฉบับ พรอมทั้งขอคําแนะนําถึง
วิธีการดูเอกสารหลักฐานที่เปนของจริง หรือเอกสารตนฉบับ นอกจากน้ัน ยังควรจะตองดําเนินการ
ทาบทามเพื่อขอรับความชวยเหลือในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในสวนที่เกี่ยวของ กรณีที่
ทีมงานตรวจสอบเอกสารไมแนใจหรือไมสามารถแยกแยะเอกสาร/หลักฐานปลอมไดอยางชัดเจน 

3.1.6  การอนุมัติการตรวจลงตรา  
3.1.6.1 การปฏิบัติ  

กรณีที่ผูรองฯ ที่มีประวัติการเดินทางดีและมีหลักฐานและเอกสารแนบดู
นาเช่ือถือ เจาหนาที่ฝายวีซาก็จะไมตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ละเอียดมากนัก โดยสวนใหญจะอนุมัติ
การตรวจลงตราใหโดยไมชักชา หรือภายในระยะเวลาที่กําหนด (ประมาณ 7 วันทําการ) 

3.1.6.2 ปญหา  
อยางไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ เคยมีประสบการณในบางกรณี ที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางและวีซา ของผูที่มาขอรับการตรวจลงตรา
ที่เคยไดรับการตรวจลงตราจากบางประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งดูนาจะมีความนาเช่ือถือแลว แตจาก
การลองสุมตรวจสอบหลักฐานเอกสารแนบของผูรองอีกครั้ง ปรากฏวา พบเอกสารบัญชีธนาคารที่
ปลอม เปนตน ดังน้ัน จึงอาจจะเปนการยากถาจะใหตรวจสอบเอกสารใบคํารองทุกฉบับอยางละเอียด
ในทุกข้ันตอนทั้งหมดเพราะจะตองใชบุคลากรในการชวยกันตรวจสอบ รวมทั้งอาจจะมีความจําเปนที่
จะตองประสานขอความรวมมือจากหนวยงานผูออกเอกสารดังกลาวในการชวยตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของหลักฐานและเอกสารดังกลาวอีกดวย 

3.1.6.3 แนวทางแกไข  
การปรับปรุงระบบการตรวจลงตราใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากข้ึนนาจะทําใหปญหาน้ีลดลงไปไดในที่สุด 
  



15 

 

3.1.7  การขอรับเอกสารเพ่ิมเติม  
3.1.7.1 การปฏิบัติ  

กรณีที่เจาหนาที่ฝายวีซาตรวจสอบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ แลว
พบวา หลักฐานยังไมครบหรือขาดความนาเช่ือถือ เจาหนาที่กจ็ะขอใหผูรองฯ นําหลักฐานและเอกสาร
มาแสดงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกตองและความบริสุทธ์ิใจในการเดินทาง  

3.1.7.2 ปญหา  
เ น่ืองจากสถานเอกอัครราชทู ตฯ ต้ังอ ยูภายในพื้นที่ที่ เ รี ยกว า 

Diplomatic Enclave ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูภายใตการควบคุมรักษาความปลอดภัยของรฐับาลปากีสถาน 
ซึ่งบุคคลภายนอก รวมทั้งผูที่จะมาติดตอราชการกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เชน กรณีผูขอรับการ
ตรวจลงตราดังกลาวจะตองผานกระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงตัวมีระบบการ
ตรวจสอบอาวุธปนและระเบิด รวมทั้งจะตองเสียคาธรรมเนียมในการขอเดินทางเขาพื้นที่ ซึ่งจะตอง
ฝากขาวของเครื่องใชบางอยางและทรัพยสมบัติไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งสรางความ
ยุงยากและความลําบากแกผูที่จะตองมาขอรับการตรวจลงตราในระดับหน่ึง ดังน้ัน ผูขอรับการตรวจ
ลงตราบางสวนจึงหันไปใชบริการบริษัทเอกชนที่ผานการตรวจสอบและมีช่ือเปนผูใหบริการย่ืน
เอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แทน 

3.1.7.3 แนวทางการแกไข  
การเปดโอกาสใหบริษัทที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตรวจสอบและมี

ความนาเช่ือถือเขามาใหทําหนาที่รับย่ืนเอกสารแทนผูรองฯ นาจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดใน
ระดับหน่ึง 

3.1.8  การนัดสัมภาษณ  
3.1.8.1 การปฏิบัติ  

เปนการดําเนินการในกรณีที่เจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปน
ที่จะตองตรวจสอบผูรองโดยการสัมภาษณ หรือเห็นวา วิธีการสัมภาษณจะสามารถชวยยืนยันความ
นาเช่ือถือของผูรองฯ ได (โดยปกติเจาหนาที่จะพยายามจํากัดจํานวนผูสัมภาษณไมใหมีมากเน่ืองจาก
ขอจํากัดเรื่องเวลาและกําลังเจาหนาที่ผูปฏิบัติ) 

3.1.8.2 ปญหา  
การขาดอัตรากําลังเจาหนาที่มาชวยดําเนินการสัมภาษณ  

3.1.8.3 แนวทางการแกไข  
ช้ีแจงใหกระทรวงการตางประเทศ ทราบถึงสาเหตุและความจําเปนใน

เรื่องการคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยงไมใหเขาประเทศวามีความสําคัญเปนอันดับตน ๆ เพื่อขอเพิ่ม
อัตรากําลังขาราชการ/เจาหนาที่ใหมีมากข้ึน 
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3.2 การสํารวจขอมูลการตรวจลงตราของสถานทูตประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ  
จากการสอบถามขอมูลมาตรการและแนวทางในการตรวจลงตราของสถานทูตอาเซียนที่

ต้ังอยูในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน สถานทูตเกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหลี) และสถานทูต
ออสเตรเลีย ทําใหทราบวา สถานทูตตาง ๆ มีแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราบางประการที่คลายคลึงกัน 
และแตกตางกันพอสรุปได ดังน้ี 

3.2.1  สถานทูตมาเลเซีย 
มีการดําเนินมาตรการการตรวจลงตราที่เปนระบบและมีมาตรฐานมากกวาประเทศ

อื่น ๆ  ในบรรดาสถานทูตของประเทศอาเซียนที่ต้ังอยูในปากีสถานดวยกัน โดยสถานทูตมาเลเซียจะให
ผูขอรับการตรวจลงตราย่ืนเอกสารผานทาง online และ one stop centre ซึ่งเปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบและพิจารณาคํารองและหลักฐานเอกสารประกอบตาง ๆ โดยประสานการทํางาน
รวมกับเจาหนาที่จากหนวยงานดานการตรวจคนเขาเมืองและหนวยงานดานความมั่นคง เมื่อผาน
ข้ันตอนการตรวจสอบดังกลาวเรียบรอยแลว สถานทูตฯ จึงจะทําหนาที่เปนผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
อนุมัติวีซาในข้ันตอนสุดทาย 

3.2.2  สถานทูตสหภาพเมียนมา 
ไมไดใชบริการบริษัทตัวแทนฯ แตมีการตรวจสอบและยืนยันเอกสารพรอมทั้ง

หลักฐานประกอบโดยใชวิธีการขอความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานตนสังกัดผูออก
เอกสารดังกลาวชวยตรวจสอบและดําเนินการรับรองเอกสารที่นํามาย่ืนใหแกสถานเอกอัครราชทูตฯ 

3.2.3  สถานทูตเวียดนาม 
มีระเบียบกําหนดใหใชหลักฐานและเอกสารต๋ัวเครื่องบิน รวมทั้งเอกสารแสดงการ

ยืนยันการสํารองที่พัก รวมทั้งมีมาตรการการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบตาง ๆ  
3.2.4  สถานทูตอินโดนีเซีย 

มีระบบการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบของเอกสารตาง ๆ ดังน้ี  
–  บัญชีเงินฝากในธนาคาร 
–  จดหมายรับรองจากบริษัทหรือหนวยราชการตนสังกัดผูออกเอกสาร 
–  หนังสือแสดงความเปนสมาชิกของสภาหอการคาในพื้นที่ 
–  เอกสารแสดงการเสียภาษี (ตรวจสอบความถูกตองผานทาง website ที่

เกี่ยวของ) 
3.2.5  สถานทูตเกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหล)ี  

ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ เองทั้งหมดที่สถานทูต โดย
ประสานการขอความรวมมือในการตรวจสอบจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนผูออกเอกสาร และใชวิธีการ
ตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีผานทางระบบ online  

3.2.6  สถานทูตออสเตรเลีย 
มีชองทางการย่ืนเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราผานระบบ online และผาน

ศูนยรับคํารองการตรวจลงตราที่ต้ังอยูในพื้นที่ตาง ๆ (Visa Application Centre) ในแตละประเทศ 
คลาย ๆ มาเลเซีย โดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียจะไมรับย่ืนคํารองเอกสารที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยตรง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดานความปลอดภัยของขาราชการและเจาหนาที่ 
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รวมทั้งเพื่อเปนการลดปญหาดานความยุงยากในการเดินทางมาที่สถานทูตอีกดวย โดยเมื่อผาน
ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ แลว เจาหนาที่อาจจะมีมาตรการการเรียกใหมา
สัมภาษณ และอาจจะตองมีการตรวจสอบขอมูลดานอัตลักษณของบุคคลภายหลังการย่ืนเอกสารแลว
อีกดวย  

โดยในข้ันตอนการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร จะมีการจัดทีมงานที่จะทาํหนาที่
ในตรวจสอบหลักฐานและเอกสารของผูขอรับการตรวจลงตรา โดยสถานทูตออสเตรเลยีจะมเีจาหนาที่
ที่ทําหนาที่ประสานงานการติดตอเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  กับหนวยงานตนสงักดั
ผูออกเอกสารดังกลาวโดยตรง รวมทั้งจะมีเจาหนาที่ที่มีความรูและความคุนเคยกับหลักฐานและ
เอกสารตาง ๆ ที่จะตองใชประกอบการย่ืนคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารในเบื้องตน  

หลังจากน้ัน หากมีความจําเปน เจาหนาที่ก็จะดําเนินการนัดหมายผูขอรับการ
ตรวจลงตรามาทําการถายรูปและสแกนลายน้ิวมือเพื่อดําเนินการตรวจสอบอัตลักษณของบุคคลเปน
ข้ันตอไป และนอกจากมาตรการการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารรวมทั้งมาตรการการตรวจสอบ
ดานอัตลักษณของบุคคลแลว สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียยังมีมาตรการการตรวจสอบอื่น ๆ อีก
หลายวิธีที่จะใชในการตรวจสอบบุคคลผูขอรับการตรวจลงตราเปนการเฉพาะอีกดวย 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  แนวทางการปรับปรุงการดําเนินมาตรการการตรวจลงตราเพ่ือตรวจสอบ สกัดก้ันและ
กลั่นกรอง บุคคลผูไมหวังดี หรือบุคคลกลุมเสี่ยงไมใหไดรับวีซาเพ่ือเขาประเทศไทย  

ตามที่ผูเขียนไดต้ังสมมุติฐานของการศึกษาไววา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจลงตราไดโดยการปรับปรุงข้ันตอนและวิธีการทํางานเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรอง และสกัดกั้น ไมใหบุคคลผูไมหวังดี/บุคคลกลุมเสี่ยง ไมใหไดรับ 
การตรวจลงตราเขาประเทศไทยไดน้ัน 

จากผลการศึกษา ทําใหผูเขียนไดทราบวา นอกเหนือจากการปรับปรุงข้ันตอนและวิธีการ
ทํางานแลว ยังมีปญหาในดานอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขดวย 
อาทิ ปญหาเรื่องการขาดบุคคลากรเจาหนาที่ในการชวยรับคํารองและคัดกรองเอกสารและหลักฐาน
ในข้ันตอนการย่ืนคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา การถูกขัดจังหวะจากการขอลัดคิว หรือการขอเลม
ดวนของหนวยราชการ องคการระหวางประเทศ สถานทูตตางประเทศ สถาบันการศึกษาและองคกร
ภาคธุรกิจเอกชน ที่กระทํากันจนถือเปนวัฒนธรรมของคนที่น่ี ตลอดจนทั้งปญหาการตรวจเจอเอกสาร
และหลักฐานปลอม ซึ่งถือเปนปญหาใหญที่ถือเปนอุปสรรคสําคัญในการตรวจลงตรามากที่สุด 

จากสมมุติฐานที่ผูเขียนไดต้ังไว ประกอบกับผลการศึกษาที่ผูเขียนไดรวบรวมมาประมวล
และวิเคราะหจากเอกสารแบบคํารอง เอกสารและหลักฐานประกอบตาง ๆ ในชวงที่ผู เ ขียน
ทําการศึกษา รวมทั้งขอมูลแนวทางการตรวจลงตราที่ไดรวบรวมมาจากสถานทูตตาง ๆ และผล
การศึกษาเรื่อง “การประเมินกระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ป (กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอาบูจา) ของนายเสรี มุทธาธาร ทําใหสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนํากรอบหลักการบริหารงานแบบ 4 M คือ Man, 
Money, Material and Management มาอธิบายแนวทางในการแกไขปญหา พอสรุปได ดังน้ี 

4.1.1  Man การบริหารคน 
การบริหารคน คือ การใชคนอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม โดยที่คน 

คือ ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในหนวยงาน ดังน้ัน หากหนวยงานขาดซึ่งทรัพยากรบุคคลที่ดีที่มีความรู
ความสามารถ และมีกําลังใจที่จะปฏิบัติงาน ก็อาจจะทําใหหนวยงานตองประสบกับปญหาและความ
ยากลําบากในการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายได ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงปญหาและ
สถานการณของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจจุบัน ผูเขียนเห็นวา สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินมาตรการตาง ๆ ดังน้ี 
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4.1.1.1 การขอปรับอัตรากําลังลูกจางเพิ่มเติม 
1) ฝายรับ–จายคํารองขอวีซา 

ในปจจุบันในฝายรับ–จายคํารองขอวีซามีอัตรากําลังลูกจางชาว
ปากีสถาน ทั้งสิ้นจํานวนทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งในจํานวนดังกลาวจะตองทําหนาที่ในการรับคํารองและ
ตรวจสอบความครบถวนเอกสารจํานวน 2 คน และผูที่ทําหนาที่ในการเก็บเงินและออกใบเสร็จ
จํานวน 1 คน สวนลูกจางอีกสองคนทําหนาที่ในการติดสต๊ิกเกอรและแบงกลุมประเภทผูย่ืนเอกสาร
การขอรับการตรวจลงตรา ในขณะที่แตละวันสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองรับคํารองการขอตรวจลง
ตราโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 200 คน โดยมีชวงเวลาเปดรับย่ืนเอกสารเพียง 2 ช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 
09.00 น.–11.00 น. ซึ่งจะเห็นไดวา เจาหนาที่รับคํารองและตรวจสอบเอกสารมีเวลาไมมากในการ
ตรวจสอบคํารองและเอกสาร และอาจจะไมสามารถตรวจสอบความครบถวนของเอกสารไดอยาง
ถูกตองทั้งหมด จึงควรที่จะตองขอปรับเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ฝายวีซาที่หนาเคาเตอรจํานวน 1 คน 
และหากเปนไปไดควรจะเปนคนไทยที่มีความสามารถทางดานภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทํา
ใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารกับชาวปากีสถานและชาวตางชาติอื่น ๆ รวมทั้งคนไทยที่มาติดตอ
งานดานกงสุลไดอีกดวย 

2) ฝายตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
จากการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานประกอบอยางละเอียดสืบเน่ืองจากปญหาที่มีชาวปากีสถานนิยมใชเอกสารปลอม
ในการย่ืนประกอบคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตราอยูเปนประจํา ในขณะที่ ปจจุบัน สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตองใชลูกจางคนไทยที่ทําหนาที่ใหบริการดานงานกงสุลมาทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ โดยเนนการตรวจสอบเอกสารทางดานภาษีผานทาง
ระบบ online และใชลูกจางชาวปากีสถานที่ทําหนาที่ในตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ฝายเศรษฐกิจ 
การเมืองและพิธี ใหชวยทําหนาที่ในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานบัญชีธนาคารทางและเอกสาร
การสํารองต๋ัวเครื่องบิน  

แมวา การทํางานจะมีปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบเน่ืองจาก
ขอจํากัดในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรผูมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน แตเจาหนาที่ก็สามารถตรวจ
พบวามีผูย่ืนคํารองฯ ที่ใชเอกสารและหลักฐานปลอมจํานวนประมาณ 7 รายตอเดือน ในขณะที่ขอมูล
จากหนวยงาน UNHCR รายงานวา มีชาวปากีสถานที่เดินทางเขามาขอสถานะเปนผูอพยพ/ผูลี้ภัย
จํานวนประมาณ 10 คน ตอเดือน ซึ่งแสดงใหเห็นวา มาตรการของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในอันที่จะสามารถสกัดกั้นชาวปากีสถานกลุมเสี่ยงที่จะพยายามขอรับการ
ตรวจลงตราเพื่อเดินทางเขาไทยเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว 

ดังน้ัน จงึมีความจําเปนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะตองขอรับ
การสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติมในสวนการตรวจเอกสารและหลักฐานจํานวน 2 คน โดยหากเปนไปได
ควรจะเปนบุคคลที่มีพื้นฐานการศึกษาทางดานการบัญชีซึ่งจะทําใหไดบุคคลากรผูที่มีความถนัดและ
ความเช่ียวชาญในเรื่องตัวเลขและเอกสาร รวมทั้งตองมีความรูทางดานภาษาอูรดูและภาษาองักฤษอกีดวย 
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4.1.1.2 การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่ 
นอกเหนือจากเรื่องความรูและความสามารถของเจาหนาที่ ซึ่งถือเปน

ปจจัยที่มีความสําคัญในการทํางานของเจาหนาที่แลวน้ัน การเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ
เจาหนาที่ยังถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน ปจจุบัน ลูกจางซึ่งเปนเจาหนาทีข่อง
สถานเอกอัครราชทูตฯ สวนใหญยังไมเคยไดรับการปรับฐานอัตราเงินเดือนมาเปนเวลาเกือบ 10 ปแลว 
ในขณะที่ลูกจางสถานทูตอื่น ๆ โดยเฉพาะสถานทูตอาเซียนมีอัตราเงินเดือนลูกจางที่สูงกวา 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 30–40 % ดัง น้ัน ลูกจ างสวนใหญจึ งมีความรู สึกว า  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดใหความสําคัญหรือเอาใจใสลูกจางเทาที่ควร ซึ่งสิ่งน้ีทําใหลูกจางของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานใหสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากน้ัน 
เหตุผลดังกลาวยังอาจจะเปนสาเหตุใหลูกจางมีโอกาสที่จะคอรัปช่ันหรือทุจริต เชน รับเงินใตโตะเพื่อ
ชวยเหลือบุคคลกลุมเสี่ยงในเรื่องการตรวจลงตราก็เปนได 

อยางไรก็ดี ขณะน้ี สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดทําเรื่องขอปรับอัตราคาจาง
เงินเดือนไปยังกระทรวงการตางประเทศเรียบรอยแลว 

4.1.1.3 การพัฒนาความรูและความสามารถของเจาหนาที ่
ในสวนการพัฒนาความรูและความสามารถของเจาหนาที่ในขณะน้ีน้ัน 

เรื่องที่สําคัญและมีความจําเปนมากที่สุด คือ เรื่องความรูและความสามารถในการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานปลอม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองติดตอทาบทามหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การออกเอกสารหลักฐานประกอบคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา เพื่อขอความรวมมือในการสง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปขอรับคําแนะนําวิธีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานปลอมของหนวยงาน
ตาง ๆ และขอรับตัวอยางเอกสารและหลักฐานตนฉบับเพื่อใชเปนเอกสารตัวอยางในการใชตรวจสอบ 

นอกจากน้ัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความจําเปนที่จะตองทาบทาม
เพื่อขอความรวมมือเจาหนาที่จากหนวยงานที่ออกเอกสารดังกลาว ในการชวยตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานของหนวยงาน ที่ผูขอรับการตรวจลงตรานําไปใชแนบเปนเอกสารประกอบ กรณีที่เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมแนใจ หรือไมสามารถยืนยันความถูกตองของเอกสาร
ได 100% 

4.1.2 Money การบริหารเงิน 
การบริหารเงิน คือ การใชจายงบประมาณอยางประหยัดโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึ่งในเรื่องน้ี สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจะตองจัดลําดับความสําคัญในการใช

งบประมาณใหเหมาะสม โดยหากเห็นวา สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจําเปนที่จะตองดําเนิน
มาตรการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยงใหได 100% สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีความจําเปน
ที่จะตองขอต้ังงบประมาณสวนหน่ึงเอาไวเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการต้ัง
งบประมาณสําหรับเปนคาจางเงินเดือนลูกจางที่อาจมีความจําเปนจะตองจางเพิ่มข้ึน งบประมาณ
สําหรับการจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพสต๊ิกเกอรวีซาที่ชวยใหการทํางานตรวจลงตรามีประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
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นอกจากน้ัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังอาจจะมีความจําเปนที่จะตอง ต้ัง
งบประมาณไวสําหรับการวาจางการจัดทําและติดต้ังระบบการรับคํารองในลักษณะ online ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางมากในเรื่องการอํานวยความสะดวกแกผูมาขอรับการตรวจลงตราที่จะไมตองเดินทาง
มาติดตอดวยตัวเอง และจะเปนประโยชนแกสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะไมตองมีความกังวลกับเรื่อง
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับกับชาวตางชาติและบุคคลกลุมเสี่ยงที่จะเดินทางมา
ขอรับการตรวจลงตรา นอกจากน้ัน การ outsource ใหมีหนวยงานภาคเอกชนเขามาดําเนินการ
รับคํารองและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานโดยมีระบบการประสานการตรวจสอบขอมูลดาน 
อัตลักษณของบุคคลกับหนวยงานดานความมั่นคง ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารและบุคคลก็เปนอีกมาตรการหน่ึงที่สถานเอกอัครราชทูตอาจจะกระทําไดและ
จะเปนการเพิ่มความมั่นใจไดมากข้ึนวา มาตรการการตรวจสอบและคัดกรองของสถานเอกอัครราชทตูจะ
มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยงไมใหไดรับการตรวจลงตราไดมากที่สุด 

4.1.3  Material การบริหารวัสดุในการดําเนินงาน จะทําอยางไรใหสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด 
หรือเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายและมาตรการการสงเสริมการประหยัด
ไฟฟาและพลังงานอยูแลว ดังน้ัน จึงเปนเรื่องไมยากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเพิ่มมาตรการการ
บริหารวัสดุในการทํางานเขาไปอยูในวิถีชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ทุกคน ผูเขียนเองก็มีแนวทาง 
การปฏิบัติในการนํากระดาษ A4 ที่ไมใชช้ันความลับและที่ไมใชแลวเอามา recycle เพื่อใชงานพิมพ
รางเอกสารหรือหนังสือราชการเปนประจําอยูแลว  

สําหรับการบริหารวัสดุในสวนงานการตรวจลงตราน้ัน สิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
นาจะสามารถทําไดก็คือ การปรับปรุงระบบและข้ันตอนในการติดสต๊ิกเกอรวีซาใหไปอยูในข้ันตอน
หลังจากที่วีซาไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจในการลงนามอนุมัติแลวเทาน้ัน ซึ่งวิธีการดังกลาวจะทํา
ใหสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถประหยัดงบประมาณคาสต๊ิกเกอรวีซาที่อาจจะตองถูกยกเลิก
ภายหลังการตรวจพบการใชเอกสารและหลักฐานปลอมในการขอรับการตรวจลงตรา  

4.1.4  Management การจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือใหงาน
ท้ังหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเต็มท่ี 

ในสวนดานการจัดการน้ัน เพื่อใหระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
มีการทํางานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูเสมอ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงควร
จะตองดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในการตรวจลงตราอยูเปนประจํา
อยางนอยที่สุดทุกหกเดือน โดยเนนหนักในเรื่องข้ันตอนและมาตรการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
ดังน้ี 

4.1.4.1 การดําเนินมาตรการการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารในข้ันตน  
ในข้ันตอนการย่ืนแบบคํารองพรอมเอกสารและหลักฐานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองเอกสารแนบ
คํารองที่ไมครบหรือไมถูกตองออกไปจากระบบ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองเครงครัดในมาตรการการตรวจสอบและ
คัดกรองเอกสารในเบื้องตน โดยจะตองมีการตรวจสอบเอกสารตามรายการเอกสารที่จะตองย่ืน
ตรวจสอบตามเงื่อนไขของวีซาแตละประเภท พรอมทั้งจะตองใหเจาหนาที่สอบถามคําถามที่เกี่ยวของ
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กับขอมูลที่กรอกลงในแบบฟอรมเพื่อตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน เพื่อจะไดสามารถปฏิเสธผูย่ืน
คํารองที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม หรือมีเอกสารไมครบถวนไดต้ังแตตนทาง เพื่อสกัดกั้นเอกสารที่ไม
สมบูรณไมใหเขามาหมุนเวียนและเสียเวลาการตรวจสอบอยูในระบบซึ่งจะทําใหเจาหนาที่จะตองใช
ระยะเวลานานข้ึนกวาที่ควรจะเปนในการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารในรายละเอียด 

4.1.4.2 ดําเนินการตรวจสอบเพื่อคัดกรอง กลั่นกรอง เอกสารและหลักฐานปลอม
กับหนวยงานที่ออกเอกสารหรือหลักฐานโดยตรง 

ในข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารน้ัน โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แบง
ระบบการย่ืนเอกสารคํารองเปน 2 ระบบ คือ (1) ระบบที่เปดโอกาสใหบริษัทเอกชนที่ไดรับการ
คัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนผูรับคํารองและย่ืนคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตราแทนเจาตัว 
(2) ระบบการมาย่ืนเอกสารคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตราดวยตัวเอง 

ดังน้ัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีมาตรการ
ควบคุมและกําหนดเงื่อนไข รวมทั้งกรอบวิธีดําเนินการในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให
ชัดเจน ดังน้ี 

4.1.4.3 การกําหนดเงื่อนไขและภาระหนาที่ของบริษัทที่ใหบริการย่ืนเอกสารคํา
รองเพื่อขอรับการตรวจลงตราแทนผูขอรับการตรวจลงตรา 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนเสนอตัวเขามาทํา
หนาที่เปนผูย่ืนคํารองการขอรับการตรวจลงตราแทนผูที่ประสงคจะขอรับการตรวจลงตราซึ่งอาจจะมี
ความไมสะดวกที่ตองเดินทางมาย่ืนเอกสารดวยตัวเอง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนดกฎเกณฑ
และเงื่อนไขที่จําเปนเพื่อใหไดบริษัทที่มีความนาเช่ือถือและมีประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อที่จะให
เขามาชวยทําหนาที่รับคํารอง และทําหนาที่ชวยตรวจสอบและคัดกรองเอกสารและหลักฐานตาง ๆ 
แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ กอนที่จะรวบรวมเอกสารดังกลาวย่ืนตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อ
ขอรับการตรวจลงตราในข้ันตอนตอไป ดังน้ี 

1) ตองเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายกับกระทรวง
การทองเที่ยวหรือหนวยงานของรัฐ 

2) ตองเปนบริษัทที่เคยมีประสบการณการใหบริการย่ืนคํารองฯ ให
สถานทูตตาง ๆ มากอน ทั้งน้ี โดยใหแนบหนังสือรับรองจากสถานทูตที่เคยใหบริการมาดวย 

3) ตองเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนอยางตํ่า 10 ลานรูปข้ึนไป 
4) ตองใชวิธีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารกับหนวยงานตนสังกัด

ซึ่งเปนผูออกเอกสารดังกลาวให พรอมทั้งจะตองสามารถแจงช่ือและวันเวลาที่ตรวจสอบรวมทั้งเบอร
โทรศัพทของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบของหนวยงานซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถ
ติดตอขอรับการยืนยันการตรวจสอบใหทราบดวย  

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขวา หากในภายหลังสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบ
ไดวา บริษัทดังกลาวย่ืนเอกสารและหลักฐานปลอมหรือไมไดมีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
ตามที่แจงจริง บริษัทดังกลาวก็จะตองถูกคัดช่ือออกจากการเปนบริษัทที่ใหบริการย่ืนคํารองการขอรบั
การตรวจลงตราใหแกสถานเอกอัครราชทูตฯ ในทันท ี
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4.1.4.4 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานกรณีการย่ืนคํารองเพื่อขอรับการ
ตรวจลงตราดวยตนเอง 

กรณีที่มีผูมาย่ืนคํารองดวยตัวเอง นอกจาก มาตรการในการตรวจสอบ
และประเมินเอกสารในข้ันตนที่หนาเคานเตอรแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความจําเปนที่จะตอง
จัดต้ังทีมงานตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับการตรวจลงตราดังกลาว ซึ่งควรจะตอง
ประกอบดวยเจาหนาที่/ลูกจาง อยางนอย 2 คน เพื่อทําหนาที่ในการติดตอและประสานกับหนวยงาน
ที่ออกเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่เกี่ยวของโดยตรง เพื่อขอความรวมมือในการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานดังกลาว รวมทั้งเพื่อขอความรวมมือในการใหคําแนะนําทีมงานฯ ถึงเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองเพื่อชวยในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในเบื้องตน 
พรอมทั้งขอรับตัวอยางเอกสารและหลักฐานตนแบบรวมทั้งตัวอยางของเอกสารปลอม 

โดยในข้ันตอนการปฏิบัติ อาจใชวิธีการจัดสงเอกสารทาง email และ
ประสานการตรวจสอบเอกสารทางโทรศัพทและอีเมล รวมทั้งอาจจะใชอุปกรณสื่อสาธารณะอื่น ๆ  ทีม่ี
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองอยางทันทวงที 

4.1.4.5 การขอความรวมมือสํานักงานตรวจคนเมืองชวยดําเนินการจัดทําระบบ
การจัดเก็บฐานขอมูลที่สามารถตรวจสอบและรายงานสถานะการเดินทางเขา–ออกของชาวตางชาติที่
ไดรับการตรวจลงตราแลว 

หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญของไทยไดดําเนินการ
ตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ หนวยงานดานความมั่นคงตาง ๆ ไมมี
โอกาสหรือมีโอกาสก็นอยมากที่จะทราบวา ชาวตางชาติคนไทยไดเดินทางเขาและออกจากประเทศ
เมื่อใด โดยเฉพาะอยางย่ิง ชาวตางชาติที่ไดรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเดินทาง 
ออกจากประเทศไทยหรือไม หรือไดแปลงตัวเปนผูอพยพต้ังถ่ินฐานอยูในประเทศไทยหรือแมกระทั่ง
ลักลอบทํางานอยางผิดกฎหมายอยูเปนเวลานานหลายปกวาที่หนวยงานดานความมั่นคงจะสืบทราบได 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนกรณีผูกอการรายเดินทางเขาประเทศ ซึ่งขอมูลที่สามารถตรวจสอบได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทาน้ัน จึงจะชวยใหหนวยงานดานความมั่นคงสามารถปฏิบัติหนาที่
ปองกันเหตุรายตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนไดทันเวลา 

ดังน้ัน เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานดานความมันคง
ตรวจสอบ/สามารถไดรับขอมูลที่สําคัญและจําเปนดังกลาว กระทรวงการตางประเทศจึงควรจะตอง
หารือและประสานขอความรวมมือสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการจัดทําฐานขอมูลในลักษณะ
ดังกลาว รวมทั้งบูรณาการการใชงานใหหนวยงานดานความมั่นคงและสถานเอกอัครราชทูตฯ 
สามารถเขาตรวจสอบและใชงานไดดวย ทั้งน้ี เพื่อชวยใหการดําเนินมาตรการตาง ๆ ตอผูเขาเมือง
อยางผิดกฎหมายสามารถกระทําไดอยางรวดเร็วและเปนระบบตอไป 
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4.2  การขัดกันของนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของไทยกับนโยบายการตรวจลงตราเพ่ือสกัดก้ัน
บุคคลกลุมเสี่ยง 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศ โดยได
ออกมาตรการยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจลงตราประเภททองเที่ยวแกชาวตางชาติ
ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวประเทศไทยในทุกประเทศโดยมิไดพิจารณารับฟงความคิดเห็นของ 
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ ถึงความไมเหมาะสมของการกําหนดนโยบายในลักษณะ
ดังกลาวกับทุกประเทศเหมือนกันหมด  

โดยเฉพาะอยางย่ิงกับประเทศที่เคยมีประวัติวา ชนชาติดังกลาวไดเดินทางเขามาสราง
ปญหา หรือทําความผิดในคดีตาง ๆ เชน ลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบเขาประเทศ การลักลอบ
ทํางานผิดกฎหมาย เชน ชาวตางชาติในประเทศในแถบเอเชียใตอยางปากีสถานและอัฟกานิสถาน 
เปนตน ซึ่งทั้งสองประเทศดังกลาวนอกจะเปนพื้นที่อยูและที่อาศัยของกลุมผูกอการรายซึ่งถือเปน
บุคคลกลุมเสี่ยงอยูแลว อีกทั้ง ยังคงมีชาวปากีสถานจํานวนมากที่มีความประสงคจะเดินทางเขาไปต้ัง
ถ่ินฐานในประเทศไทยและประเทศที่สามโดยอาศัยชองทางการเดินทางผานประเทศไทย ดังน้ัน จึงทํา
ใหนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวจะย่ิงเปนการสงเสริมใหมีบุคคลกลุมเสี่ยงจํานวนมากข้ึน
ที่พยายามมาขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนซึ่งเทากับเปนการเพิ่มภาระใหแก
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ในการจะที่จะตองตรวจสอบและคัดกรองบุคคลที่ไมเหมาะสม แตพยายาม
สรางหลักฐานและเอกสารปลอมเพื่อใหดูวาเหมาะสม เพื่อแสวงหาโอกาสและลูทางในการเดินทางไป
ประเทศไทยโดยไมตองลงทุนจายคาวีซาอีกดวย 

ดังน้ัน มาตรการสงเสริมการทองเทียวดังกลาวจึงนาจะเปนการสวนทางกับการดําเนิน
นโยบายการตรวจลงตราเพื่อตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรอง บุคคลกลุมเสี่ยงในมุมมองดานความ
มั่นคง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสกัดกั้นไมใหชาวตางชาติที่เปนบุคคลกลุมเสี่ยง เชน ชาวตางชาติที่อาศัย
อยูในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ไมใหเดินทางเขาประเทศไทย  

 
4.3  ขอเสนอแนะดานนโยบายตอกระทรวงการตางประเทศ 

เพื่อเปนมาตรการในการอุดชองวางและเปนการเสริมสรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ
โดยรวมเพิ่มมากข้ึน ผูเขียนจึงขอเรียนเสนอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดําเนินการดังน้ี 

4.3.1  มอบหมายใหกรมการกงสุลเรงรัดการจัดทําระบบการตรวจลงตราในลักษณะ 
online ที่เต็มรูปแบบ โดยรวมระบบ e–visa ที่กรมการกงสุลกําลังจะทํา และ e–payment เขา
ดวยกัน โดยใหมีระบบการบูรณาการการตรวจสอบขอมูลดานความมั่นคงในเรื่องอัตลักษณของบุคคล
เขาไปอยูในระบบการตรวจสอบรวมดวย ทั้งน้ีเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูล
ของบุคคลและคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยงไมใหเดินทางเขาประเทศ รวมทั้งเพื่อเปนการสรางความมั่นใจ
ใหแกชาวตางชาติ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวและผูเขามาลงทุนทําธุรกิจในประเทศ 

4.3.2  เสนอผูกําหนดนโยบายใหพิจารณาหารือกับหนวยงานดานความมั่นคงที่เกี่ยวของ 
เพื่อขอความรวมมือใหรวมกันจัดทําระบบการบูรณาการการตรวจสอบขอมูลดานอัตลักษณของบุคคล 
โดยใหสามารถบูรณาการการใชงานในลักษณะที่เอื้อใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ 
สามารถใชในการตรวจสอบบุคคลได และสามารถใชในการตรวจสอบบุคคลรวมกับระบบการตรวจลง
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ตราแบบ online ได ซึ่งในปจจุบันสถานทูตหลายแหงไดมีการนําระบบดังกลาวมาใชงานอยูอยาง
แพรหลาย แลว 

4.3.3  อาจจะพิจารณามอบหมายใหกรมการกงสุล พิจารณาหารือกับสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองเพื่อขอความรวมมือใหชวยจัดทําฐานขอมูลการเดินทางเขาออกของชาวตางชาติที่เดิน
ทางเขา–ออกประเทศไทยในลักษณะที่เอื้ออํานวยใหสถานเอกอัครราชทูต/หนวยงานดานความมั่นคง
สามารถเขาไปใชประโยชนในการตรวจสอบขอมูลการอยูเกิน (overstay) ของชาวตางชาติได ทั้งน้ี
เพื่อเปนประโยชนในแงของการเปน early warning หรือมาตรการเตือนภัยลวงหนาแกหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเตรียมมาตรการแกไขหรือดําเนินการตรวจสอบในแงความมั่นคง 

4.3.4  พิจารณานําเอาขอเสนอเพื่อแกไขปญหาการตรวจลงตราบุคคลกลุมเสี่ยงไปใช
ประโยชนในการประชาสัมพันธเพื่อใหสถานทูต/สถานกงสุล ในตางประเทศไดรับทราบและอาจจะ
พิจารณานําเอาแนวทางและมาตรการดังกลาวไปปรับใชในการทํางาน หากประสบกับปญหาใน
ลักษณะที่คลายคลึงกับของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเห็นวา แนวมาตรการการตรวจสอบของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อาจจะเปนประโยชนบางไมมากก็นอยตอไป 
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