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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ไดประสบกับปญหาที่ชาวปากีสถานสวนหนึ่งที่
ประสงคจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ นิยมแนบเอกสารและหลักฐานปลอมกับ
แบบคํารองเพื่อขอรับ การตรวจลงตรา เพื่อใหส ามารถเดินทางเขาประเทศไทยได ชาวปากีส ถาน
บางสวนอาจจะใชวิธีแตงงานกับหญิงไทยเพื่อใหไดรับสิทธิในการขอวีซาเพื่อติดตามครอบครัวและมา
อาศัยอยูในประเทศไทย เมื่อบุคคลเหลานี้สามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดแลวสวนใหญก็มักจะไม
เดินทางกลับประเทศของตน แตมักจะลักลอบอยูตอและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เชน
การลักลอบทํางาน หรือการขอสถานะผูลี้ภัยเพื่อไปอยูอาศัยในประเทศที่สาม สวนหนึ่งก็ดวยเหตุผล
ทางดานเศรษฐกิจและปญหาความยากจน รวมทั้งปญหาการถูกกีดกันโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร
และโอกาสในการทํางานในประเทศของตนเองเนื่ องจากเหตุผ ลทางดานการศาสนา เชน ชาว
ปากีสถานที่นับถือศาสนาคริสต และอามาดิยะห (มุสลิม Ahmadiya) เปนตน และในปจจุบันคาดวา
ยังคงมีชาวปากีสถานจํานวนไมนอยที่ยังคงหลบอาศัยอยูในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย
จากผลการศึกษาการดําเนินการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงระยะเวลาที่
ผูเ ขีย นทํา การศึ ก ษาวา จะมีม าตรการใดในการตรวจลงตราที่ จ ะสามารถตรวจสอบ คั ด กรอง
กลั่นกรอง และสกัดกั้นบุคคลกลุมเสี่ยงเหลานี้ไมใหเดินทางเขาประเทศไทยได และทําใหไดพบวา
สภาพปญหาไมไดถูกจํากัดอยูเฉพาะในขั้นตอนและวิธีการทํางานเทานั้น หากแตเปนปญหาทั้งในเรื่อง
ของการขาดกําลังเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ ขาดการนําเอาเทคโนโลยีและความรูสมัยใหมเขา
มาปรับใชในการทํางาน รวมทั้งขาดการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเต็มที่
ซึ่งวิธีการแกปญหาดังกลาวสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมสามารถจะแกปญหาทั้งหมดไดเพียงลําพังผูเ ดียว
แตตองไดรับ ความสนับ สนุ นทางดานนโยบายจากกระทรวงการตางประเทศ ทั้ง ในดานการขอ
ความสนับสนุนดานงบประมาณและการขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความสนับสนุน
และความรวมมือในการบูรณาการการทํางานรวมกันอีกดวย

จ
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นอกจากนั้น ผูเขียนยังตองขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ นักศึกษาในหลักสูตรนักบริหาร
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สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ไดประสบกับปญหาที่ชาวปากีสถานสวนหนึ่งที่
ประสงคจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ นิยมใชเอกสารและหลักฐานปลอม เชน
หนังสือรับรองของหนวยงาน บัญชีธนาคาร เอกสารยืนยันการสํารองตั๋วเครื่องบิน และเอกสารการ
สํารองหองพัก เพื่อนํามาแนบแบบคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา เพื่อใหผานกฎเกณฑที่กําหนด
และไดรับการตรวจลงตราและสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได ชาวปากีสถานบางสวนอาจจะใชวิธี
แตงงานกับหญิงไทยเพื่อใหไดรับสิทธิในการขอวีซาเพื่อติดตามครอบครัวและมาอาศัยอยูในประเทศ
ไทย เมื่อบุคคลเหลานี้สามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดแลวสวนใหญก็มักจะไมเดินทางกลับประเทศ
ของตน แตมักจะลักลอบอยูตอและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เชน การลักลอบทํางาน หรือ
การขอสถานะผูลี้ภัยเพื่อไปอยูอาศัยในประเทศที่สาม สวนหนึ่งก็ดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจและ
ปญหาความยากจน รวมทั้งปญหาการถูกกีดกันโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและโอกาสในการทํางาน
ในประเทศของตนเองเนื่องจากเหตุผลทางดานการศาสนา เชน ชาวปากีสถานที่นับถือศาสนาคริสต
และอามาดิยะห (มุสลิม Ahmadiya) เปนตน
ในปจจุบันคาดวา นาจะมีชาวปากีสถานจํานวนไมนอยที่ยังคงหลบอาศัยอยูในประเทศไทย
อยางผิดกฎหมาย และจากการตรวจสอบขอมูลสถิติตัวเลขอยางเปนทางการจากสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองทําใหทราบวา ขณะนี้ยังคงมีชาวปากีสถานจํานวนประมาณ 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 ชาวปากีสถานกลุมนี้จะมีโอกาสนอยลงที่จะไดรับการคัดเลือกไปอยูใ นประเทศทีส่ าม
เนื่องจากในระยะหลัง ประเทศตาง ๆ ในแถบยุโรปและอเมริกาเริ่มที่จะปฏิเสธที่จะใหการตอนรับ
ชาวปากีสถานเดินทางเขาไปตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศของตนอีก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีขาววา
ชาวปากีสถานที่อาศัยอยูในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา รวมทั้งในซาอุดิอาระเบียไดมีสวนเกี่ยวของ
กับการกอคดีอาชญากรรมและสรางปญหาตาง ๆ รวมทั้งการมีสวนรวมในการกอการรายในหลาย
ประเทศมากขึ้น นอกจากนั้น ชาวปากีส ถานบางสวนทีเ ดินทางเขาประเทศไทย ยังอาจจะมีสวน
เกี่ยวของกับการคายาเสพติด การกอคดีตาง ๆ รวมถึงการเขามาซอนตัวเพื่อหลบหนีคดีอาชญากรรม
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ขอมูลจากกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดรับแจงจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ขอมูลสถิติตัวเลขที่กรมองคการระหวางประเทศไดรับรายงานจาก UNHCR ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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ตาง ๆ ซึ่ง ได ส รางปญ หาทั้ ง ในทางเศรษฐกิจ สัง คม และความมั่นคง ตลอดจนส ง ผลกระทบต อ
ความเชื่อมั่นทางดานการทองเที่ยวของประเทศไทยอีกดวย
1.2 คําถามในการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองมีมาตรการในการตรวจลงตราอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรองและสกัดกั้นไมใหบุคคลผูไมหวังดี/บุคคลกลุมเสี่ยงชาวปากีสถาน
หรือ ชาวตางชาติอื่น ๆ ไมใหไดรับการตรวจลงตราเพื่อเขาประเทศไทยได
1.3 สมมุติฐานของคําถามการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจลงตราไดโดยการปรับปรุง
ขั้นตอนและวิธีการทํางานเพื่อใหสามารถตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรอง และสกัดกั้นไมใหบุคคลผูไม
หวังดี/บุคคลกลุมเสี่ยง ไมใหไดรับการตรวจลงตราเขาประเทศไทยได
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อใหทราบถึงเทคนิคและรูปแบบ รวมทั้งวิธีการในการใชหลักฐานและเอกสาร
ปลอมในการขอรับการตรวจลงตรา
1.4.2 เพื่อวิเคราะห และแสวงหามาตรการและวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ คั ดกรอง กลั่ น กรองและสกั ดกั้ น ชาวปากี ส ถาน และ/หรื อ ชาวต า งชาติ อื่ น ๆ ที่ มี
วัตถุประสงคแอบแฝงไมใหเดินทางเขาประเทศไทย
1.4.3 เพื่อเสนอแนะรูปแบบและมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรองและสกัด
กั้นชาวตางชาติที่ไมหวังดี/บุคคลกลุมเสี่ยงดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณากําหนดเปน
นโยบายเพื่อใหส ถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศที่ประสบปญหาใน
ลักษณะเดียวกันนําไปปรับใชเปนมาตรการในการตรวจลงตราตอไป
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
เนื่องจากผูเขียนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดูแลงานดานการตรวจลงตราในชวงตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ดังนั้น ผูเขียนจึงไดกําหนดชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่จะ
ทําการศึกษาประเด็นปญหาในเรื่องนี้
ผูเขียนจะใชวิธีการศึกษาจากระเบียบและขั้นตอนรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติในการตรวจ
ลงตราและการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคํารองการขอรับการตรวจลงตราที่ผูรอ งไดยนื่
ไวตอสถานเอกอัครราชทูต การสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติและเจาหนาที่จากหนวยงานผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนศึกษาแนวทางการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารคํารองการขอรับการตรวจลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ที่ตั้งอยูในเมืองอิสลามาบัด ที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน รวมทั้ง
ผลงานการศึกษา วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของที่อาจจะเปนประโยชนในการนํามาปรับใช เปนแนวทางใน
การปฏิบัติตอไป
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1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จะไดมีมาตรการและแนวทางใน
การปฏิบัติในการตรวจลงตราบุคคลกลุมเสี่ยงดานความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
1.5.2 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยที่ตั้งอยูในประเทศตาง ๆ ที่มี
สภาพปญหาและสถานการณในดานการตรวจลงตราที่คลายคลึง กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
อิสลามาบัด อาจจะพิจารณานําแนวทางและผลการศึกษาดังกลาวไปปรับใชแกไขปญหาตอไป
1.5.3 กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานดานความมั่นคงของไทยจะไดรับทราบ
ขอมูลสภาพของปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดจัดเตรียมมาตรการและแนวทางรองรับในประเทศไทยเพื่อ
จัดการกับปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมตอไป
1.6 นิยามศัพท
“การตรวจลงตรา” (Visa) หมายถึง การประทับตราหรือขอความในหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารใชแทนหนัง สือเดิน ทางคนตางดาว โดยเจาพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงวาผูเ ดินทางไดรับ
อนุญาตใหเขามาพํานัก เดินทางผาน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร3
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กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท–คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ, 2556), หนา 251.

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในบทที่ 2 นี้ ผูเขียนจะขอนําแนวคิดและทฤษฎีที่เห็นวา พอจะนํามาปรับใชเปนกรอบใน
การศึ ก ษาและค น คว า แนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการตรวจลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใหมีระบบการตรวจสอบและคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไดนําเอา
ระเบียบในดานการตรวจลงตราของกระทรวงฯ ซึ่งเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทาง
ในการศึกษา
ทายที่สุด ผูเขียนขอนําเอาวรรณกรรมที่เห็นวา มีลักษณะของปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาที่ใกลเคียงกับที่ผูเขียนตองการจะศึกษามาพิจารณาเทียบเคียงเพื่อเปนแนวทางในการตอยอด
ผลการศึกษา
2.1 หลักการบริหารงาน 4 M
หลักการบริหารงานแบบ 4 M เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญในการบริหารงานขององคกร
ตาง ๆ โดยทั่วไป ซึ่งมีองคประกอบที่จําเปน 4 ประการ ดังนี้
2.1.1 Man การบริหารกําลังคน จะใชคนอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.1.2 Money การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอยางไรใหใชจายตนทุนนอยที่สุด และใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
2.1.3 Materialการบริห ารวัสดุในการดําเนินงาน จะทําอยางไรใหสิ้นเปลืองนอยที่สุด
หรือเกิดประโยชนสูงสุด
2.1.4 Management การจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริห ารควบคุม เพื่อใหง าน
ทั้งหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่
เพื่อเปนการปูพื้นเพื่อสรางความรูและความเขาใจในระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของ
ผูเขียนจึงไดสรุประเบียบและแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจลงตรา
และการเขาเมืองมาเพื่อทราบพอสังเขป ดังนี้
2.2 ระเบียบและแนวทางในการตรวจลงตรา
ชาวตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศไทยจะตองขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซา
จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญของไทย ซึ่งตั้งอยูในประเทศที่ตนเองมีถิ่นพํานัก หรือ
จากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ไดรับมอบหมายใหดูแลประเทศที่คนตางชาติดังกลาวมีถิ่นพํานัก
คนตางชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตองมีวีซาหากเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวซึ่งมี 2 กลุมดังนี้
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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
คนตางดาวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข เหลืองจะตองแสดง “เอกสารระหวาง
ประเทศรับรองการฉีดวัคซีนปองกันไขเหลือง” (International Health Certificate on Yellow
Fever Vaccination) ในการยื่นคํารองขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ รวมทั้งจะตองแสดงเอกสารดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ต รวจคนเขาเมืองเมื่อเดินทางถึง
ประเทศไทยจึงจะไดรับอนุญาตใหเขาประเทศไดในการขอรับการตรวจลงตรานั้นคนตางชาติจะตอง
ขอรับการตรวจลงตราใหตรงกับวัตถุประสงคของการเขามาในประเทศไทยทั้งนี้การอนุมัติวีซาอยูใน
ดุล พินิจ ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ใหญและในการตรวจลงตราใหแกคนตางชาติบ าง
สัญชาติไดมีการกําหนดระเบียบและหลักเกณฑการพิจารณาเปนพิเศษ
อายุของวีซา (visa validity) อายุของวีซาหมายถึง ระยะเวลาที่ผูไดรับ วีซาสามารถใช
เดินทางมาประเทศไทยไดซึ่งเจาหนาที่กงสุลจะเปนผูกําหนดอายุของวีซาและจะปรากฏอยูในวีซา
สติก๊ เกอรหรือตราประทับวีซาของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญโดยทั่วไปอายุของวีซาคือ
3 เดือนนับจากวันที่ออกวีซาแตในบางกรณีและสําหรับวีซาบางประเภทอายุของวีซาอาจเปน 6 เดือน
หรือ 1 ปหรือ 3 ป
ระยะเวลาพํานัก (period of stay) หมายถึงระยะเวลาที่ผูเดินทางไดรับอนุญาตใหพํานักใน
ประเทศไทยไดซึ่งเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะเปนผูกําหนดระยะเวลาพํานักเมื่อคนตางชาติเดินทาง
มาถึงและจะปรากฏอยูในตราประทับขาเขาระยะเวลาพํานักขึ้นอยูกับประเภทของวีซา เชน transit
visa จะไดรับอนุญาตใหพํานักไดไมเกิน 30 วัน tourist visa ไมเกิน 30 วันหรือ 60 วัน และ non–
immigrant visa ไมเกิน 90 วันหากมีความจําเปนตองอยูเ กินกําหนดระยะเวลาที่ไดรับ อนุญาต
ดังกลาวคนตางชาติตองไปยื่นคํารองขออนุญาตอยูตอที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญของไทยมีอํานาจหนาที่ในการให วีซาแกคน
ตางชาติเพื่ออนุญาตใหเดินทางมาประเทศไทยได อยางไรก็ดีการอนุญาตใหเขาประเทศไทยรวมทัง้ การ
กําหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตใหพํานักในประเทศไทยเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง ดังนั้น คนตางชาติที่ไดรับวีซาแลวบางรายอาจจะไมไดรับอนุญาตใหเดินทางเขาประเทศไดหาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวมีลักษณะหรือพฤติการณเปนบุคคล
ตองหามเขาราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522
2.3 หลักเกณฑทั่วไปของการตรวจลงตรา
การตรวจลงตรา (Visa Issuance) หรือการออกวีซาซึ่งมีรูปแบบของการประทับตราการติด
แผนปะตรวจลงตราบนหนัง สือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของคนตางดาวหรือ
การบันทึกขอมูลในระบบวีซาเปนเครื่องแสดงวาผูเดินทางไดรับอนุญาตใหเขามาพํานักเดินทางผาน
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การตรวจลงตราเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งประกาศ
และกฎกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 12 (1) แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมืองพ.ศ. 2522 บัญญัติ
หามมิใหคนตางดาวเดินทางเขาราชอาณาจักรหากไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทางอันถูกตองและสมบูรณอยูหรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช
แทนหนังสือเดินทางดังกลาวจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวงการ
ตางประเทศ
2.4 การตรวจลงตราคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเปนพิเศษ
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
คนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรสยามหากไมมีเอกสารเดินทางมีโ รคประจําตัวบางประเภทไมมี
รายไดหรือเปนบุคคลที่มีประพฤติไมเหมาะสม
ปจ จุบัน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดมีก ารแกไขใหเ หมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันมากยิ่งขึ้นในระยะแรกหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายเกี่ ยวกับคนเขาเมืองไดแกกองตรวจคน
เขาเมืองกรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย ตอมา พ.ศ. 2536 รัฐบาลไดขยายหนวยงานกองตรวจคน
เขาเมืองเปนสํานักงานตรวจคนเขาเมืองฐานะเทียบเทากองบัญชาการโดยกําหนดอํานาจการตรวจ
ลงตราใหแก (1) กระทรวงการตางประเทศ (2) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลรวมทั้งสถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ไทยในตางประเทศ และ (3) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
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2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ศึก ษาเอกสารรายงานการศึก ษาสวนบุคคล (Individual Study) เรื่ องการประเมิ น
กระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ป (กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา) ซึ่งจัดทําโดย
นายเสรี มุทธาธาร เมื่อป 2557 ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวมีขอเสนอแนะที่นาสนใจที่ผูเขียนอาจจะ
สามารถนําไปปรับ ใชไดในการศึก ษาวิจัยของผูเ ขียนไดในหลายประเด็น เชน แนวทางการชําระ
คาธรรมเนียมการตรวจลงตราผานธนาคาร การเสนอแนะใหนําเอาระบบ e–Visa มาใช วิธีก าร
ตรวจสอบขอ มูล ของผูรอ งในระบบ online รวมทั้ง แนวทางการ outsource ใหเ อกชนเป น
ผูดําเนินการรับคํารองและตรวจสอบเอกสารตนฉบับพรอมทั้งดําเนินการจายเลมวีซา โดยไมใชสถานที่
ของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเรื่องการกอการรายเปนตน ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวมีความเกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาที่ผูเขียนตั้งใจจะทําการศึกษา
อยางไรก็ตาม รายงานการศึกษาในเรื่องดังกลาวครอบคลุม ในประเด็นที่ก วาง ในขณะที่
ผูเขียนจะทําการศึกษาในประเด็นที่แคบและลงลึกในเรื่องแนวทางและมาตรการแกไขปญหาในทาง
ปฏิบัติ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ผลการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
(ชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559–31 มีนาคม 2560)
จากการที่ป ระเทศไทยเปน ประเทศที่ มีร ะบอบการปกครองเปน ประชาธิป ไตย โดยมี
พระมหากษัตริย ท รงเปน พระประมุข มีความเป นอิส ระเสรีในการนับ ถื อศาสนา ไมมีก ารกีดกั้ น
ชาวตางชาติหรือแบงแยกผิวสี มีอาหารการกินและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ
บานเมืองมีความสงบสุขและนาอยูอาศัย ประกอบกับ รัฐบาลมีนโยบายสง เสริมการทองเที่ยวเพื่อ
นํารายไดเขาประเทศ ดังนั้น 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
เปรียบเทียบกับ สถิติตัวเลขของผูที่มาขอรับการตรวจลงตราประเภทอื่น ๆ รองลงมาเปนผูขอรับ
การตรวจตราประเภทอยูอาศัยชั่วคราว ซึ่งมีตัวเลขเกือบ 200 คนในแตละเดือน โดยตัวเลขผูมาขอรับ
การตรวจลงตราประเภททองเที่ยวจะมีเพิ่มมากขึ้นในชวงเทศกาลทองเที่ยวและวันหยุดยาวหลายวัน
รวมทั้งในชวงที่โรงเรียนปดภาคเรียน ประกอบกับชาวปากีสถานนิยมเดินทางไปทองเที่ยวพรอมกัน
เปนครอบครัวใหญ เชน พอ แม ลูก หรือแมกระทั่ง ปู ยา/ตา ยาย ลูก และหลาน เปนตน
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาดังกลาวสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ไดดําเนินมาตรการในการตรวจ
ลงตราตามระเบียบที่เครงครัด เชน การตรวจสอบหลักฐานและเอกสารปลอม การสัมภาษณเพื่อ
ตรวจสอบและคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยง หรือผูที่มีเจตนาแอบแฝงไมใหไดรับวีซาเดินทางเขาประเทศไทย
รวมทั้งการจัดสงขอมูลของบุคคลในประเทศกลุมเสี่ยง เชน อั ฟกานิสถาน ใหกระทรวงฯ ประสาน
หนวยความมั่นคงในการตรวจสอบ ซึ่งก็มีผลทําใหสามารถสกัดกั้นบุคคลกลุมเสี่ยง ซึ่งใชเอกสารและ
หลักฐานปลอมในการขอรับการตรวจลงตราไดจํานวนหนึ่ง ดังปรากฏตามสถิติขอมูลตัวเลขการขึ้น
บัญชีบุคคลตองหามตาม ตารางที่ 2

9
ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติการตรวจลงตราสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
(ชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559–31 มีนาคม 2560)
ประเภทของการตรวจลงตรา
คนอยู
เดือน
ทองเที่ยว เดินทางผาน ทูต ราชการ อัธยาศัยไมตรี รวม
ชั่วคราว
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
ตารางที่ 2 สถิติตัวเลขการขึ้นบัญชีบุคคลตองหามเขาราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงอิสลามาบัด
(ชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
เดือน/ป
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560

จํานวน (ราย)
14
2
4
15
3
3
9
4
7

จากขอมูลสถิติตัวเลขของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสถิติตัวเลขของ UNHCR ทําให
ทราบวา นับตั้งแตเดือนมกราคม 2560 ยังคงมีชาวปากีสถานจํานวนหนึง่ (เดือนละประมาณ 10 คน)4
4

ขอมูลจาก กองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ
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ที่ยังคงสามารถเล็ดลอดระบบการตรวจสอบ เดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคในเรื่อง
การตั้งถิ่นฐานและ/หรือขอสถานะเปนผูลี้ภัย ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
วิเ คราะห ถึง ป ญ หาและอุ ป สรรคในมาตรการการตรวจสอบและสกั ดกั้ น ตามแนวทางที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดใชอยูในปจจุบัน พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
3.1.1 การรับคํารองและการตรวจสอบเอกสารในขั้นตน
3.1.1.1 การปฏิบัติ
เจาหนาที่ที่ห นาเคานเตอรฝายวีซาจะประกาศหมายเลขผูที่ม าติดตอ
ขอรับการตรวจลงตราตามลําดับของหมายเลขคิวที่ผูมาขอรับการตรวจลงตราไดรับแจกเมื่อเดินทาง
มาถึง (โดยใชระบบใครมากอนไดกอน) จากนั้น เจาหนาที่ที่เคานเตอรจะประกาศหมายเลขเพื่อใหผูมา
ขอรับการตรวจลงตรายื่นเอกสารคํารองฯ และเอกสารประกอบตาง ๆ โดยในขั้นตอนนี้จะยังไมมีการ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใด ๆ
3.1.1.2 ปญหา
โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดกําหนดใหมีระบบการตรวจสอบและ
คัดกรองเอกสารและหลักฐานในขั้นตอนการรับเรื่องโดยเจาหนาที่ที่เคานเตอร จึงอาจทําใหเอกสารคํา
รองที่มีการแนบหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือมีความไมเรียบรอยตั้งแตแรกที่อาจมีเปนจํานวน
มาก ตองผานเขาสูขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด ซึ่งตองใชเวลาในการตรวจสอบมากกวา
ในขั้นตอนอื่น ๆ จึงทําใหเปนการเพิ่มภาระการทํางานของเจาหนาที่ฝายวีซาที่จะตองดําเนินการตรวจ
เอกสารหลักฐานเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน
3.1.1.3 แนวทางในการแกไข
จัดสรรอัตรากําลังลูกจางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนที่บริเวณหนาเคานเตอร โดยมี
หนาที่ในการชวยตรวจสอบและคัดกรองเอกสารในเบื้องตน และตรวจสอบเอกสารตามรายการ
เอกสารที่จะตองยื่นตรวจสอบตามเงื่อนไขของวีซาแตละประเภท พรอมทั้งอาจจะตองถามคําถามที่
เกี่ยวของกับขอมูลที่กรอกลงในแบบฟอรมเพื่อตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน เพื่อจะไดสามารถ
ปฏิเสธผูยื่นคํารองที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม หรือมีเอกสารไมครบถวนไดตั้งแตตนทาง เพื่อสกัดกั้น
เอกสารที่ไมสมบูรณไมใหเขามาหมุนเวียนและเสียเวลาการตรวจสอบอยูในระบบซึ่งจะทําใหเจาหนาที่
จะตองใชระยะเวลานานขึ้นกวาที่ควรจะเปนในการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารในรายละเอียด
3.1.2 การชําระเงิน
3.1.2.1 การปฏิบัติ
เมื่อเจาหนาที่ไดรับ คํารองและเอกสารประกอบตาง ๆ เพื่อขอรับ การ
ตรวจลงตราจากผูรองฯ เจาหนาที่ที่ทําหนาที่รวบรวมก็จะพิจารณาคํารองและประเภทวีซาที่ผูรองฯ
ขอรับการตรวจลงตรา เมื่อพิจารณาเสร็จเจาหนาที่ก็จะสงคํารองและเอกสารแนบไปใหฝายชําระเงิน
เพื่อใหผูรองดําเนินการชําระเงินคาขอรับการตรวจลงตรา พรอมทั้งรอรับเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบ
นัดรับหนังสือเดินทางคืนไดในทันที
3.1.2.2 ปญหา
ไมคอยมีปญ หาในขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องการชําระเงิน ยกเวนกรณี
เจาหนาที่ที่เคานเตอรระบุวีซาผิดประเภท และผูรองตองชําระเงินตามที่เจาหนาที่ระบุ แตตอมาเมื่ อ
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เจาหนาที่ฝายวีซาตรวจเช็คปรากฏวาเปนการพิจารณาใหวีซาผิดประเภทซึ่งอาจมีผลทําใหจะตอ งมี
การยกเลิกวีซา และผูรองฯ อาจจะตองชําระคาวีซาเพิ่มเติมเพื่อชดเชยอัตราคาวีซาในสวนที่ตางกัน
3.1.2.3 แนวทางการแกไข
เนื่ อ งจากข อ ผิ ด พลาดดั ง กล า วอาจจะเกิ ด จากความผิ ด พลาดของ
เจาหนาที่ไมแมนในเรื่องระเบียบ ดังนั้น แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวอาจจะกระทําไดโดยการ
จัดประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในระเบียบปฏิบัติที่ยังอาจจะทําใหมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยู
บางเปนครั้งคราว หรือจัดทําเอกสารรูปภาพหรือขอความสรุประเบียบแนวทางการปฏิบัติที่สั้นและ
กระชับติดไวในจุดที่ปฏิบัติงาน
3.1.3 การติดสติ๊กเกอรวีซา
3.1.3.1 การปฏิบัติ
หลังจากชําระเงินคาวีซาเสร็จเรียบรอยแลวเจาหนาที่จะดําเนินการติด
สติ๊กเกอรวีซาในหนังสือเดินทางของผูรอง จากนั้นจึงจะแยกกลุมของเอกสารคํารองพรอมทั้งหลักฐาน
ที่แนบคํารอง เพื่อดําเนินการตรวจสอบในขั้นที่ 2 ตอไป
3.1.3.2 ปญหา
สวนใหญเปนปญหาในเชิงเทคนิคการพิมพขอความลงบนตัวสติ๊กเกอรวี
ซา ที่อาจจะมีขอความที่ไมชัดเจน ซึ่งตามระเบียบเจาหนาที่ฝายวีซาที่ไดรับมอบหมายสามารถจะ
ดําเนินการแกไขและเซ็นชื่อกํากับไวได ยกเวนกรณีที่มีขอผิดพลาดมาก หรือสติ๊กเกอรมีความเสียหาย
เจาหนาที่ก็จ ะตอ งทําการยกเลิ ก วีซาที่เ สียหายและติดสติ๊ก เกอรใหม พรอมทั้ง มีโ ทรเลขแจง ให
กระทรวงการตางประเทศทราบ
3.1.3.3 แนวทางการแกไข
ควรจะตองมีการกําหนดแผนงาน/ระยะเวลาในการตรวจสอบสภาพการ
ใชงานและมีมาตรการการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเครื่องพิมพและผาหมึกเปนประจํา และอาจจะมี
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการติดสติ๊กเกอรวีซาใหไปอยูในขั้นตอนสุดทายหลังจาก
เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานจนไดรับการอนุมัติการตรวจลงตราจากเจาหนาที่
แลว จึงจะดําเนินการติดสติ๊กเกอรในขั้นตอนสุดทาย
3.1.4 การจัดแบงกลุมของผูขอรับการตรวจลงตรา
3.1.4.1 การปฏิบัติ
เจาหนาที่จ ะจัดแบงคํารองตามประเภทของเอกสารและหลักฐานของ
ผูรองออกเปน 4–5 กลุม หลัก ๆ คือ (1) กลุมผูยื่นหนังสือเดินทางผานบริษัทที่ทําหนาที่รับยื่นเอกสาร
แทนผูขอรับการตรวจลงตรา (2) ผูขอรับการตรวจลงตราที่เคยเดินทางไปตางประเทศแลว และ
เดินทางมายื่นเอกสารดวยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (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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ปญหาดังกลาวไดสรางความสับสนอลหมานและความไมเปนระเบียบใหเกิดขึ้นแกระบบการตรวจลง
ตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยูเ ปนประจํา เนื่องจากตามระเบียบการตรวจลงตราของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ โดยจะใชเวลา
ประมาณ 5–7 วัน
ดังนั้น หากมีผูรองฯ ที่ขอเลมดวนจํานวนมากเจาหนาที่ก็จะไมสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐานใหไดทันตามกําหนดเนื่อ งจากจะถูก ขั ดจัง หวะ และ
เจาหนาที่ฝายวีซาสวนหนึ่งก็จะมีภาระที่จะตองไปวิ่งหาหนังสือเดินทางและคํารองของผูรองฯ ที่มี
เจาหนาที่หรือหนวยราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการตางประเทศติดตอขอวีซาดวนให ซึ่งกรณี
เชนนี้มัก จะเกิดขึ้นมากในชวงวันพฤหัส บดีห รือวั นศุก ร ซึ่ง ใกลวันหยุดสุดสัป ดาห เพราะผูรองฯ
สวนใหญก็มักจะนิยมที่จะเดินทางในวันศุกรและเสาร เนื่องจากจะไดใชเวลาทองเที่ยวหรือพักผอน
ในช วงวัน หยุด ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะชาวปากีส ถานที่เ ปน ขาราชการและนั ก ธุ ร กิ จ
ภาคเอกชนที่จะตองเดินทางไปเขารวมการประชุม หรือฝก อบรม รวมทั้งติดตอทําธุร กิจในเรื่องที่
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 เอกสารตั๋วเครื่องบิน หรือหลักฐานยืนยัน
การสํารองตั๋วเครื่องบิน เอกสารยืนยันการสํารองโรงแรมที่พัก
นอกจากนั้น กรณีเดินทางไปเปนครอบครัว เจาหนาที่ฝายวีซาก็มีหนาที่ที่
จะตองตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการสมรสและหลักฐานการเปนบุตรประกอบการพิจารณาอีกดวย
นอกเหนือจากนั้น หากผูขอรับการตรวจลงตราไมมีหลักฐานทางการเงินเพื่อแสดงสถานะทางการเงิน
สถานเอกอัครราชทูตก็อาจจะอะลุมอลวยใหสามารถแสดงหลักฐานอยางอื่น เชน โฉนดที่ดิน หรือ
เอกสารแสดงการมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ เชน บาน เปนตน
3.1.5.2 ปญหา
1) เจาหนาที่ฝายวีซาที่ทําหนาที่ตรวจเอกสารและหลักฐานปลอมมีเพียง
1 คน แตในทางปฏิบัติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมอบหมายใหลูกจางที่ทําหนาที่เปนผูชวยเจาหนาที่
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ดานการเมืองและเศรษฐกิ จ เปนผูชวยทําหนาที่ตรวจเอกสารและหลัก ฐานกับ ธนาคารที่ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ เคยติดตอประสานขอความรวมมือในการตรวจเอกสารไว
2) อยางไรก็ต าม ถึ ง แม วา สถานเอกอัค รราชทูตฯ จะมี อัตรากําลั ง
เจาหนาที่ที่จํากัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ยังสามารถตรวจพบการใชหลักฐานและเอกสารปลอม
จํานวนประมาณ 7 รายตอเดือน5 โดยมีตัวเลขการตรวจพบเอกสารปลอมสูงสุดในชวงเดือนกรกฎาคม
และตุล าคม 2559 จํ านวน 14 และ 15 รายตามลํา ดับ ซึ่ ง เมื่อ ตรวจพบเจา หน าที่ ฝา ยวี ซา ก็จ ะ
ดําเนินการแสตมปขอความ VOID ที่สติ๊กเกอรวีซา พรอมทั้งขึ้นบัญชีบุคคลดังกลาวเปนบุคคลตองหาม
เขาราชอาณาจักรเปนเวลา 5 ป และมีหนังสือแจงใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานดาน
ความมั่นคงที่เกี่ยวของทราบเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีดําบุคคลดังกลาวอีกทางหนึ่งดวยอีกทางหนึ่ง
ประเภทของเอกสารปลอมที่ตรวจพบ
จากการตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐานของผูขอรับ การตรวจลงตรา
พบสภาพปญหาวา ผูขอรับการตรวจลงตราหลายรายนิยมใชเอกสารและหลักฐานปลอมแนบในคํารอง
เพื่อใช ในการขอรับการตรวจลงตรา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรองฯ ที่ถือหนังสือเดินทางเลมใหมและผูรองฯ
ที่ไมมีหลักฐานประกอบตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กําหนดไว
1) หนั ง สื อ รั บ รองจากหนว ยงาน ส ว นใหญ จ ะตรวจพบว า เอกสาร
ดัง กลาวมีลัก ษณะที่จัดทําขึ้นอยางไมเ รียบรอย เชน ไมมีก ารลงนามโดยผูมีอํานาจ ไมมีชื่อและ
ตําแหนงผูลงนาม ไมมีเลขที่หนังสือ รวมทั้งไมไดลงวันที่ที่ออกหนังสือ เปนตน
2) สําเนาสมุดบัญ ชีธนาคาร โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนด
เงื่อนไขวาจะตองมีวงเงินในบัญชีขั้นต่ําจํานวนหนึ่งตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป สําหรับ
ผูขอรับการตรวจลงตราประเภทตาง ๆ ดังนั้น ผูที่มีเงินในบัญชีไมเพียงพอก็มักจะจัดทําสําเนาเอกสาร
บัญชีธนาคารปลอมขึ้นมา โดยจะมีก ารตกแตง ตัวเลขวงเงินในบัญ ชีใหดูดีและเพียงพอเพื่อใหผาน
เกณฑการพิจารณาของเจาหนาที่ฝายวีซา ซึ่งเอกสารปลอมดังกลาว บางครั้งอาจจะมีลายเซ็นปลอม
ของเจาหนาที่ธนาคาร รวมทั้งตราประทับปลอมของธนาคารปรากฏอยูดวย
3) เอกสารตั๋วเครื่องบินอิเลคทรอนิคส (e–ticket) หรือเอกสารการยืนยัน
การสํารองตั๋วเครื่องบิน ผูรองสวนใหญนิยมที่จะไปติดตอกับบริษัทที่ทําธุรกิจดานการทองเที่ยว หรือ
บริษัทตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบินเพื่อใหออกตั๋วเครื่องบินอิเลคทรอนิคส (e–ticket) หรือเอกสาร
ยืนยั นการสํา รองตั๋ วเครื่ องบิน และใหดํ าเนิน การยกเลิก ให กอนที่จ ะนํ าเอกสารดั ง กลา วมายื่ น
ประกอบการขอรับ การตรวจลงตรา ซึ่ง เอกสารในลัก ษณะดัง กลาวเมื่อไดรับ การตรวจสอบกับ
website ของสายการบินก็จะพบวาเอกสารตั๋วอิเล็คทรอนิคส หรือเอกสารการยืนยันการสํารองที่นั่ง
ดังกลาวไดรับการยกเลิกหรือกลายเปนเอกสารปลอมเพราะไมสามารถใชในการเดินทางไดจริง
4) เอกสารการยื น ยั น การสํ า รองโรงแรมที่ พั ก เอกสารการยื น ยั น
การสํารองโรงแรมที่พักก็เปนเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่ผูขอรับการตรวจลงตรามักใหบริษัททองเที่ยว
จัดทําขึ้นเพื่อยืนยันสถานภาพการสํารองที่พัก แตจ ริง ๆ อาจจะไดรับ การยกเลิก เรียบรอยแลว
เพื่อไมใหผูที่ทําการสํารองที่พัก ตองไดรับ ความเสี่ยงที่จะตองเสียคาปรับ หากไมสามารถไดรับวีซา
5

สถิติการขึ้นบัญชีบุคคลตองหามของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม
2559–31 มีนาคม 2560
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เพื่อเดินทางไปประเทศไทยได ซึ่งในที่สุดเอกสารดังกลาวก็กลายเปนเอกสารปลอมเพราะไมมีการ
สํารองที่พักจริง
5) เอกสารแสดงการเปนสมาชิกของสภาหอการคา ผูรองที่เปนนักธุรกิจ
ภาคเอกชนมักจะยื่นเอกสารแสดงการเปนสมาชิกของสภาหอการคาที่บริษัท ของตนตั้ง อยูในพื้นที่
ดังกลาวทั้งนี้เพื่อแสดงสถานภาพทางธุรกิจและความนาเชื่อถือ แตผูขอรับการตรวจลงตราที่เอกสาร
ดังกลาวหมดอายุลงและไมไดดําเนินการตออายุ หรือไมไดทําธุรกิจดังกลาวตอ จึงไมสามารถขอตอ
อายุเอกสารดังกลาวไดก็มักจะไปทําการปลอมแปลงแกไขวันหมดอายุเองเพื่อนํามาใชประกอบเปน
เอกสารแนบ
6) เอกสารแสดงการลงทะเบียนผูเสียภาษี เปนอีกเอกสารหนึ่งที่ผูขอรับ
การตรวจลงตรานิยมทําปลอมขึ้นเพื่อแสดงวา ตนเองเปนผูมีรายไดและมีความเหมาะสมที่จะไดรับ
การตรวจลงตราเพื่อเดินทางเขาประเทศไทย
3.1.5.3 แนวทางการแกไข
ขอเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่/ลูกจางจํานวนอยางนอยอีก 2 คน เพื่อจัดตั้ง
ทีมงานเจาหนาที่สําหรับประสานกับหนวยงานที่ออกเอกสาร/หลักฐานตาง ๆ ดังกลาว และเขาพบ
เพื่อขอความรวมมือในการขอรับตัวอยางเอกสาร/หลักฐานที่เปนตนฉบับ พรอมทั้งขอคําแนะนําถึง
วิธีการดูเอกสารหลักฐานที่เปนของจริง หรือเอกสารตนฉบับ นอกจากนั้น ยังควรจะตองดําเนินการ
ทาบทามเพื่อขอรับความชวยเหลือในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในสวนที่เกี่ยวของ กรณีที่
ทีมงานตรวจสอบเอกสารไมแนใจหรือไมสามารถแยกแยะเอกสาร/หลักฐานปลอมไดอยางชัดเจน
3.1.6 การอนุมัติการตรวจลงตรา
3.1.6.1 การปฏิบัติ
กรณีที่ผูรองฯ ที่มีประวัติการเดินทางดีและมีหลักฐานและเอกสารแนบดู
นาเชื่อถือ เจาหนาที่ฝายวีซาก็จะไมตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ละเอียดมากนัก โดยสวนใหญจะอนุมัติ
การตรวจลงตราใหโดยไมชักชา หรือภายในระยะเวลาที่กําหนด (ประมาณ 7 วันทําการ)
3.1.6.2 ปญหา
อยางไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ เคยมีประสบการณในบางกรณี ที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางและวีซา ของผูที่มาขอรับการตรวจลงตรา
ที่เคยไดรับการตรวจลงตราจากบางประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งดูนาจะมีความนาเชื่อถือแลว แตจาก
การลองสุมตรวจสอบหลักฐานเอกสารแนบของผูรองอีกครั้ง ปรากฏวา พบเอกสารบัญชีธนาคารที่
ปลอม เปนตน ดังนั้น จึงอาจจะเปนการยากถาจะใหตรวจสอบเอกสารใบคํารองทุกฉบับอยางละเอียด
ในทุกขั้นตอนทั้งหมดเพราะจะตองใชบุคลากรในการชวยกันตรวจสอบ รวมทั้งอาจจะมีความจําเปนที่
จะตองประสานขอความรวมมือจากหนวยงานผูออกเอกสารดังกลาวในการชวยตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของหลักฐานและเอกสารดังกลาวอีกดวย
3.1.6.3 แนวทางแกไข
การปรับปรุงระบบการตรวจลงตราใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้นนาจะทําใหปญหานี้ลดลงไปไดในที่สุด
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3.1.7 การขอรับเอกสารเพิ่มเติม
3.1.7.1 การปฏิบัติ
กรณีที่เ จาหนาที่ฝายวีซาตรวจสอบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ แลว
พบวา หลักฐานยังไมครบหรือขาดความนาเชื่อถือ เจาหนาที่กจ็ ะขอใหผูรองฯ นําหลักฐานและเอกสาร
มาแสดงเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกตองและความบริสุทธิ์ใจในการเดินทาง
3.1.7.2 ปญหา
เนื่ อ งจากสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ตั้ ง อยู ภ ายในพื้ น ที่ ที่ เ รี ย กว า
Diplomatic Enclave ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูภายใตการควบคุมรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลปากีสถาน
ซึ่งบุคคลภายนอก รวมทั้งผูที่จะมาติดตอราชการกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เชน กรณีผูขอรับการ
ตรวจลงตราดังกลาวจะตองผานกระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐานแสดงตัวมีร ะบบการ
ตรวจสอบอาวุธปนและระเบิด รวมทั้งจะตองเสียคาธรรมเนียมในการขอเดินทางเขาพื้นที่ ซึ่ งจะตอง
ฝากขาวของเครื่องใชบางอยางและทรัพยสมบัติไวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งสรางความ
ยุงยากและความลําบากแกผูที่จะตองมาขอรับการตรวจลงตราในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูขอรับการตรวจ
ลงตราบางสวนจึง หันไปใชบ ริก ารบริษัทเอกชนที่ผานการตรวจสอบและมีชื่อเป นผูใหบ ริก ารยื่น
เอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แทน
3.1.7.3 แนวทางการแกไข
การเปดโอกาสใหบ ริษัท ที่ส ถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตรวจสอบและมี
ความนาเชื่อถือเขามาใหทําหนาที่รับยื่นเอกสารแทนผูรองฯ นาจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดใน
ระดับหนึ่ง
3.1.8 การนัดสัมภาษณ
3.1.8.1 การปฏิบัติ
เปนการดําเนินการในกรณีที่เจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปน
ที่จะตองตรวจสอบผูรองโดยการสัมภาษณ หรือเห็นวา วิธีการสัมภาษณจะสามารถชวยยืนยันความ
นาเชื่อถือของผูรองฯ ได (โดยปกติเจาหนาที่จะพยายามจํากัดจํานวนผูสัมภาษณไมใหมีมากเนื่องจาก
ขอจํากัดเรื่องเวลาและกําลังเจาหนาที่ผูปฏิบัติ)
3.1.8.2 ปญหา
การขาดอัตรากําลังเจาหนาที่มาชวยดําเนินการสัมภาษณ
3.1.8.3 แนวทางการแกไข
ชี้แจงใหกระทรวงการตางประเทศ ทราบถึงสาเหตุและความจําเปนใน
เรื่องการคัดกรองบุคคลกลุม เสี่ยงไมใหเขาประเทศวามีความสําคัญ เปนอันดับ ตน ๆ เพื่อขอเพิ่ม
อัตรากําลังขาราชการ/เจาหนาที่ใหมีมากขึ้น
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3.2 การสํารวจขอมูลการตรวจลงตราของสถานทูตประเทศเพื่อนบานในอาเซียนและประเทศอื่น ๆ
จากการสอบถามขอมูลมาตรการและแนวทางในการตรวจลงตราของสถานทูตอาเซียนที่
ตั้งอยูในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน สถานทูตเกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหลี) และสถานทูต
ออสเตรเลีย ทําใหทราบวา สถานทูตตาง ๆ มีแนวปฏิบัติในการตรวจลงตราบางประการที่คลายคลึงกัน
และแตกตางกันพอสรุปได ดังนี้
3.2.1 สถานทูตมาเลเซีย
มีการดําเนินมาตรการการตรวจลงตราที่เปนระบบและมีมาตรฐานมากกวาประเทศ
อื่น ๆ ในบรรดาสถานทูตของประเทศอาเซียนที่ตั้งอยูในปากีสถานดวยกัน โดยสถานทูตมาเลเซียจะให
ผูขอรับการตรวจลงตรายื่นเอกสารผานทาง online และ one stop centre ซึ่งเปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบและพิจารณาคํารองและหลักฐานเอกสารประกอบตาง ๆ โดยประสานการทํางาน
รวมกับเจาหนาที่จากหนวยงานดานการตรวจคนเขาเมืองและหนวยงานดานความมั่นคง เมื่อผาน
ขั้นตอนการตรวจสอบดังกลาวเรียบรอยแลว สถานทูตฯ จึงจะทําหนาที่เปนผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
อนุมัติวีซาในขั้นตอนสุดทาย
3.2.2 สถานทูตสหภาพเมียนมา
ไมไดใชบ ริการบริษัท ตัวแทนฯ แตมีก ารตรวจสอบและยืนยันเอกสารพรอมทั้ง
หลักฐานประกอบโดยใชวิธีการขอความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานตนสังกัดผูออก
เอกสารดังกลาวชวยตรวจสอบและดําเนินการรับรองเอกสารที่นํามายื่นใหแกสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.2.3 สถานทูตเวียดนาม
มีระเบียบกําหนดใหใชหลักฐานและเอกสารตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งเอกสารแสดงการ
ยืนยันการสํารองที่พัก รวมทั้งมีมาตรการการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบตาง ๆ
3.2.4 สถานทูตอินโดนีเซีย
มีระบบการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบของเอกสารตาง ๆ ดังนี้
– บัญชีเงินฝากในธนาคาร
– จดหมายรับรองจากบริษัทหรือหนวยราชการตนสังกัดผูออกเอกสาร
– หนังสือแสดงความเปนสมาชิกของสภาหอการคาในพื้นที่
– เอกสารแสดงการเสีย ภาษี (ตรวจสอบความถูก ต องผา นทาง website ที่
เกี่ยวของ)
3.2.5 สถานทูตเกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหลี)
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐานตาง ๆ เองทั้ง หมดที่ส ถานทูต โดย
ประสานการขอความรวมมือในการตรวจสอบจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนผูออกเอกสาร และใชวิธีการ
ตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีผานทางระบบ online
3.2.6 สถานทูตออสเตรเลีย
มีชองทางการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราผานระบบ online และผาน
ศูนยรับคํารองการตรวจลงตราที่ตั้งอยูในพื้นที่ตาง ๆ (Visa Application Centre) ในแตละประเทศ
คล า ย ๆ มาเลเซี ย โดยสถานเอกอั ค รราชทู ต ออสเตรเลี ย จะไม รั บ ยื่ น คํ า ร อ งเอกสารที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยตรง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดานความปลอดภัยของขาราชการและเจาหนาที่
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รวมทั้ง เพื่อเปนการลดปญ หาดานความยุง ยากในการเดินทางมาที่สถานทูตอีก ดวย โดยเมื่อผาน
ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ แลว เจาหนาที่อาจจะมีมาตรการการเรียกใหมา
สัมภาษณ และอาจจะตองมีการตรวจสอบขอมูลดานอัตลักษณของบุคคลภายหลังการยื่นเอกสารแลว
อีกดวย
โดยในขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร จะมีการจัดทีมงานที่จะทําหนาที่
ในตรวจสอบหลักฐานและเอกสารของผูขอรับการตรวจลงตรา โดยสถานทูตออสเตรเลียจะมีเจาหนาที่
ที่ทําหนาที่ประสานงานการติดตอเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ กับหนวยงานตนสังกัด
ผูออกเอกสารดัง กลาวโดยตรง รวมทั้ง จะมีเจาหนาที่ที่มีความรูและความคุนเคยกับ หลัก ฐานและ
เอกสารตาง ๆ ที่จะตองใชประกอบการยื่นคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารในเบื้องตน
หลังจากนั้น หากมีความจําเปน เจา หนาที่ก็จ ะดําเนินการนัดหมายผูขอรับการ
ตรวจลงตรามาทําการถายรูปและสแกนลายนิ้วมือเพื่อดําเนินการตรวจสอบอัตลักษณของบุคคลเปน
ขั้นตอไป และนอกจากมาตรการการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารรวมทั้งมาตรการการตรวจสอบ
ดานอัตลักษณของบุคคลแลว สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียยังมีมาตรการการตรวจสอบอื่น ๆ อีก
หลายวิธีที่จะใชในการตรวจสอบบุคคลผูขอรับการตรวจลงตราเปนการเฉพาะอีกดวย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 แนวทางการปรับปรุงการดํา เนินมาตรการการตรวจลงตราเพื่อตรวจสอบ สกัดกั้นและ
กลั่นกรอง บุคคลผูไมหวังดี หรือบุคคลกลุมเสี่ยงไมใหไดรับวีซาเพื่อเขาประเทศไทย
ตามที่ผูเขียนไดตั้งสมมุติฐานของการศึกษาไววา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพในการตรวจลงตราไดโ ดยการปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอนและวิ ธีก ารทํา งานเพื่อใหส ามารถ
ตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรอง และสกัดกั้น ไมใหบุคคลผูไมห วัง ดี /บุ คคลกลุม เสี่ยง ไมใหไดรับ
การตรวจลงตราเขาประเทศไทยไดนั้น
จากผลการศึกษา ทําใหผูเขียนไดทราบวา นอกเหนือจากการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการ
ทํางานแลว ยังมีปญหาในดานอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขดวย
อาทิ ปญหาเรื่องการขาดบุคคลากรเจาหนาที่ในการชวยรับคํารองและคัดกรองเอกสารและหลักฐาน
ในขั้นตอนการยื่นคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา การถูกขัดจังหวะจากการขอลัดคิว หรือการขอเลม
ดวนของหนวยราชการ องคการระหวางประเทศ สถานทูตตางประเทศ สถาบันการศึกษาและองคกร
ภาคธุรกิจเอกชน ที่กระทํากันจนถือเปนวัฒนธรรมของคนที่นี่ ตลอดจนทั้งปญหาการตรวจเจอเอกสาร
และหลักฐานปลอม ซึ่งถือเปนปญหาใหญที่ถือเปนอุปสรรคสําคัญในการตรวจลงตรามากที่สุด
จากสมมุติฐานที่ผูเขียนไดตั้งไว ประกอบกับผลการศึกษาที่ผูเขียนไดรวบรวมมาประมวล
และวิ เ คราะห จ ากเอกสารแบบคํ า รอ ง เอกสารและหลั ก ฐานประกอบต า ง ๆ ในช ว งที่ผู เ ขี ย น
ทําการศึก ษา รวมทั้ง ขอมูลแนวทางการตรวจลงตราที่ไดร วบรวมมาจากสถานทูตตาง ๆ และผล
การศึกษาเรื่อง “การประเมินกระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ป (กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูจา) ของนายเสรี มุทธาธาร ทําใหสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนํากรอบหลัก การบริหารงานแบบ 4 M คือ Man,
Money, Material and Management มาอธิบายแนวทางในการแกไขปญหา พอสรุปได ดังนี้
4.1.1 Man การบริหารคน
การบริหารคน คือ การใชคนอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตาม โดยที่คน
คือ ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในหนวยงาน ดังนั้น หากหนวยงานขาดซึ่งทรัพยากรบุคคลที่ดีที่มีความรู
ความสามารถ และมีกําลังใจที่จะปฏิบัติงาน ก็อาจจะทําใหหนวยงานตองประสบกับปญหาและความ
ยากลําบากในการทํางานใหป ระสบผลสําเร็จตามเปาหมายได ดัง นั้น เมื่อพิ จ ารณาถึง ปญ หาและ
สถานการณของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปจ จุบัน ผูเขียนเห็นวา สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินมาตรการตาง ๆ ดังนี้
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4.1.1.1 การขอปรับอัตรากําลังลูกจางเพิ่มเติม
1) ฝายรับ–จายคํารองขอวีซา
ในปจ จุบันในฝายรับ –จ ายคํารองขอวีซามีอั ต รากําลัง ลูก จางชาว
ปากีส ถาน ทั้งสิ้นจํานวนทั้ง สิ้น 5 คน ซึ่ง ในจํานวนดังกลาวจะตองทําหนาที่ในการรับคํารองและ
ตรวจสอบความครบถวนเอกสารจํานวน 2 คน และผูที่ทําหนาที่ในการเก็บเงินและออกใบเสร็จ
จํานวน 1 คน สวนลูกจางอีกสองคนทําหนาที่ในการติดสติ๊กเกอรและแบงกลุมประเภทผูยื่นเอกสาร
การขอรับการตรวจลงตรา ในขณะที่แตละวันสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองรับคํารองการขอตรวจลง
ตราโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 200 คน โดยมีชวงเวลาเปดรับยื่นเอกสารเพียง 2 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา
09.00 น.–11.00 น. ซึ่งจะเห็นไดวา เจาหนาที่รับคํารองและตรวจสอบเอกสารมีเวลาไมมากในการ
ตรวจสอบคํารองและเอกสาร และอาจจะไมสามารถตรวจสอบความครบถวนของเอกสารไดอยาง
ถูกตองทั้งหมด จึงควรที่จะตองขอปรับเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ฝายวีซาที่หนาเคาเตอรจํานวน 1 คน
และหากเปนไปไดควรจะเปนคนไทยที่มีความสามารถทางดานภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทํา
ใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารกับชาวปากีสถานและชาวตางชาติอื่น ๆ รวมทั้งคนไทยที่มาติดตอ
งานดานกงสุลไดอีกดวย
2) ฝายตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
จากการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานประกอบอยางละเอียดสืบเนื่องจากปญหาที่มีชาวปากีสถานนิยมใชเอกสารปลอม
ในการยื่ นประกอบคํา รอ งเพื่อ ขอรั บ การตรวจลงตราอยู เ ป นประจํ า ในขณะที่ ปจ จุบั น สถาน
เอกอั ครราชทู ตฯ ต องใช ลูก จา งคนไทยที่ทํ าหน าที่ ให บ ริ ก ารด านงานกงสุ ล มาทํ าหนา ที่ใ นการ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ โดยเนนการตรวจสอบเอกสารทางดานภาษีผานทาง
ระบบ online และใชลูก จางชาวปากีส ถานที่ทําหนาที่ในตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ฝายเศรษฐกิจ
การเมืองและพิธี ใหชวยทําหนาที่ในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานบัญชีธนาคารทางและเอกสาร
การสํารองตั๋วเครื่องบิน
แมวา การทํางานจะมีปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบเนื่องจาก
ขอจํากัดในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรผูมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน แตเจาหนาที่ก็สามารถตรวจ
พบวามีผูยื่นคํารองฯ ที่ใชเอกสารและหลักฐานปลอมจํานวนประมาณ 7 รายตอเดือน ในขณะที่ขอมูล
จากหนวยงาน UNHCR รายงานวา มีชาวปากีสถานที่เดินทางเขามาขอสถานะเปนผูอพยพ/ผูลี้ภัย
จํานวนประมาณ 10 คน ตอเดือน ซึ่งแสดงใหเห็นวา มาตรการของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในอันที่จะสามารถสกัดกั้นชาวปากีสถานกลุมเสี่ยงที่จะพยายามขอรับการ
ตรวจลงตราเพื่อเดินทางเขาไทยเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะตองขอรับ
การสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติมในสวนการตรวจเอกสารและหลักฐานจํานวน 2 คน โดยหากเปนไปได
ควรจะเปนบุคคลที่มีพื้นฐานการศึกษาทางดานการบัญชีซึ่งจะทําใหไดบุคคลากรผูที่มีความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องตัวเลขและเอกสาร รวมทั้งตองมีความรูทางดานภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษอีกดวย
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4.1.1.2 การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่
นอกเหนือจากเรื่องความรูและความสามารถของเจาหนาที่ ซึ่ง ถือเปน
ปจ จัยที่ มีความสําคัญ ในการทํางานของเจาหนา ที่แลวนั้ น การเสริม สรางขวัญ และกําลัง ใจของ
เจาหนาที่ยังถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ปจจุบัน ลูกจางซึ่งเปนเจาหนาทีข่ อง
สถานเอกอัครราชทูตฯ สวนใหญยังไมเคยไดรับการปรับฐานอัตราเงินเดือนมาเปนเวลาเกือบ 10 ปแลว
ในขณะที่ ลู ก จ า งสถานทู ต อื่น ๆ โดยเฉพาะสถานทู ตอาเซีย นมีอั ต ราเงิ นเดื อ นลู ก จา งที่ สูง กว า
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ประมาณ 30–40 % ดั ง นั้ น ลู ก จ า งส ว นใหญ จึ ง มี ค วามรู สึ ก ว า
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมไดใหความสําคัญหรือเอาใจใสลูกจางเทาที่ควร ซึ่งสิ่งนี้ทําใหลูกจางของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานใหสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนั้น
เหตุผลดังกลาวยังอาจจะเปนสาเหตุใหลูกจางมีโอกาสที่จะคอรัปชั่นหรือทุจริต เชน รับเงินใตโตะเพื่อ
ชวยเหลือบุคคลกลุมเสี่ยงในเรื่องการตรวจลงตราก็เปนได
อยางไรก็ดี ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดทําเรื่องขอปรับอัตราคาจาง
เงินเดือนไปยังกระทรวงการตางประเทศเรียบรอยแลว
4.1.1.3 การพัฒนาความรูและความสามารถของเจาหนาที่
ในสวนการพัฒนาความรูและความสามารถของเจาหนาที่ในขณะนี้นั้น
เรื่องที่สําคัญและมีความจําเปนมากที่สุด คือ เรื่องความรูและความสามารถในการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานปลอม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองติดตอทาบทามหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การออกเอกสารหลักฐานประกอบคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตรา เพื่อขอความรวมมือในการสง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปขอรับคําแนะนําวิธีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานปลอมของหนวยงาน
ตาง ๆ และขอรับตัวอยางเอกสารและหลักฐานตนฉบับเพื่อใชเปนเอกสารตัวอยางในการใชตรวจสอบ
นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความจําเปนที่จะตองทาบทาม
เพื่อขอความรวมมือเจาหนาที่จากหนวยงานที่ออกเอกสารดังกลาว ในการชวยตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานของหนวยงาน ที่ผูขอรับการตรวจลงตรานําไปใชแนบเปนเอกสารประกอบ กรณีที่เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไมแนใจ หรือไมสามารถยืนยันความถูกตองของเอกสาร
ได 100%
4.1.2 Money การบริหารเงิน
การบริหารเงิน คือ การใชจายงบประมาณอยางประหยัดโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่ง ในเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจะตองจัดลําดับ ความสําคัญในการใช
งบประมาณใหเหมาะสม โดยหากเห็นวา สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจําเปนที่จ ะตองดําเนิน
มาตรการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยงใหได 100% สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีความจําเปน
ที่จะตองขอตั้งงบประมาณสวนหนึ่งเอาไวเ พื่อการนี้ โดยเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องการตั้ง
งบประมาณสําหรับเปนคาจางเงินเดือนลูกจางที่อาจมีความจําเปนจะตองจางเพิ่มขึ้น งบประมาณ
สํา หรั บ การจั ด ซื้ อ เครื่ องมื อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใช ใ นการสนับ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน เช น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพสติ๊กเกอรวีซาที่ชวยใหการทํางานตรวจลงตรามีประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนั้ น สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ยั ง อาจจะมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งตั้ ง
งบประมาณไวสําหรับการวาจางการจัดทําและติดตั้งระบบการรับคํารองในลักษณะ online ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางมากในเรื่องการอํานวยความสะดวกแกผูมาขอรับการตรวจลงตราที่จะไมตองเดินทาง
มาติดตอดวยตัวเอง และจะเปนประโยชนแกสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะไมตองมีความกังวลกับเรื่อง
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับกับชาวตางชาติและบุคคลกลุมเสี่ยงที่จะเดินทางมา
ขอรับการตรวจลงตรา นอกจากนั้น การ outsource ใหมีหนวยงานภาคเอกชนเขามาดําเนินการ
รับ คํารองและตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐานโดยมีร ะบบการประสานการตรวจสอบขอมูล ดาน
อัตลักษณของบุคคลกับหนวยงานดานความมั่นคง ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารและบุคคลก็เปนอีกมาตรการหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูตอาจจะกระทําไดและ
จะเปนการเพิ่มความมั่นใจไดมากขึ้นวา มาตรการการตรวจสอบและคัดกรองของสถานเอกอัครราชทูตจะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยงไมใหไดรับการตรวจลงตราไดมากที่สุด
4.1.3 Material การบริหารวัสดุในการดําเนินงาน จะทําอยางไรใหสิ้นเปลืองนอยที่สุด
หรือเกิดประโยชนสูงสุด
โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายและมาตรการการสง เสริมการประหยัด
ไฟฟาและพลังงานอยูแลว ดังนั้น จึงเปนเรื่องไมยากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเพิ่มมาตรการการ
บริหารวัสดุในการทํางานเขาไปอยูในวิถีชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ทุกคน ผูเขียนเองก็มีแนวทาง
การปฏิบัติในการนํากระดาษ A4 ที่ไมใชชั้นความลับและที่ไมใชแลวเอามา recycle เพื่อใชงานพิมพ
รางเอกสารหรือหนังสือราชการเปนประจําอยูแลว
สําหรับการบริหารวัสดุในสวนงานการตรวจลงตรานั้น สิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
นาจะสามารถทําไดก็คือ การปรับปรุงระบบและขั้นตอนในการติดสติ๊กเกอรวีซาใหไปอยูในขั้นตอน
หลังจากที่วีซาไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจในการลงนามอนุมัติแลวเทานั้น ซึ่งวิธีการดังกลาวจะทํา
ใหสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถประหยัดงบประมาณคาสติ๊ก เกอรวีซาที่อาจจะตอ งถูกยกเลิก
ภายหลังการตรวจพบการใชเอกสารและหลักฐานปลอมในการขอรับการตรวจลงตรา
4.1.4 Management การจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อใหงาน
ทั้งหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่
ในสวนดานการจัดการนั้น เพื่อใหระบบการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ
มีการทํางานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูเสมอ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงควร
จะตองดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในการตรวจลงตราอยูเปนประจํา
อยางนอยที่สุดทุกหกเดือน โดยเนนหนักในเรื่องขั้นตอนและมาตรการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
ดังนี้
4.1.4.1 การดํ า เนิ น มาตรการการตรวจสอบหลั ก ฐานและเอกสารในขั้ น ต น
ในขั้นตอนการยื่นแบบคํารองพรอมเอกสารและหลักฐานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองเอกสารแนบ
คํารองที่ไมครบหรือไมถูกตองออกไปจากระบบ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองเครงครัดในมาตรการการตรวจสอบและ
คัดกรองเอกสารในเบื้องตน โดยจะตองมีก ารตรวจสอบเอกสารตามรายการเอกสารที่จ ะตองยื่น
ตรวจสอบตามเงื่อนไขของวีซาแตละประเภท พรอมทั้งจะตองใหเจาหนาที่สอบถามคําถามที่เกี่ยวของ
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กับขอมูลที่กรอกลงในแบบฟอรมเพื่อตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตน เพื่อจะไดสามารถปฏิเสธผูยื่น
คํารองที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม หรือมีเอกสารไมครบถวนไดตั้งแตตนทาง เพื่อสกัดกั้นเอกสารที่ไม
สมบูรณไมใหเขามาหมุนเวียนและเสียเวลาการตรวจสอบอยูในระบบซึ่งจะทําใหเจาหนาที่จะตองใช
ระยะเวลานานขึ้นกวาที่ควรจะเปนในการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารในรายละเอียด
4.1.4.2 ดําเนินการตรวจสอบเพื่อคัดกรอง กลั่นกรอง เอกสารและหลักฐานปลอม
กับหนวยงานที่ออกเอกสารหรือหลักฐานโดยตรง
ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารนั้น โดยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แบง
ระบบการยื่นเอกสารคํารองเปน 2 ระบบ คือ (1) ระบบที่เ ปดโอกาสใหบริษัท เอกชนที่ไ ดรับ การ
คัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนผูรับคํารองและยื่นคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตราแทนเจาตัว
(2) ระบบการมายื่นเอกสารคํารองเพื่อขอรับการตรวจลงตราดวยตัวเอง
ดัง นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึง มีความจําเปนที่จ ะตองมีม าตรการ
ควบคุมและกําหนดเงื่อนไข รวมทั้ง กรอบวิ ธีดําเนินการในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให
ชัดเจน ดังนี้
4.1.4.3 การกําหนดเงื่อนไขและภาระหนาที่ของบริษัทที่ใหบริการยื่นเอกสารคํา
รองเพื่อขอรับการตรวจลงตราแทนผูขอรับการตรวจลงตรา
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนเสนอตัวเขามาทํา
หนาที่เปนผูยื่นคํารองการขอรับการตรวจลงตราแทนผูที่ประสงคจะขอรับการตรวจลงตราซึ่งอาจจะมี
ความไมสะดวกที่ตองเดินทางมายื่นเอกสารดวยตัวเอง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนดกฎเกณฑ
และเงื่อนไขที่จําเปนเพื่อใหไดบริษัทที่มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อที่จะให
เขามาชวยทําหนาที่รับคํารอง และทําหนาที่ชวยตรวจสอบและคัดกรองเอกสารและหลักฐานตาง ๆ
แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ กอนที่จ ะรวบรวมเอกสารดัง กลาวยื่นตอสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อ
ขอรับการตรวจลงตราในขั้นตอนตอไป ดังนี้
1) ตองเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายกับกระทรวง
การทองเที่ยวหรือหนวยงานของรัฐ
2) ตองเปนบริษัท ที่เคยมีป ระสบการณการใหบ ริก ารยื่นคํารองฯ ให
สถานทูตตาง ๆ มากอน ทั้งนี้ โดยใหแนบหนังสือรับรองจากสถานทูตที่เคยใหบริการมาดวย
3) ตองเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนอยางต่ํา 10 ลานรูปขึ้นไป
4) ตองใชวิธีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารกับหนวยงานตนสังกัด
ซึ่งเปนผูออกเอกสารดังกลาวให พรอมทั้งจะตองสามารถแจงชื่อและวันเวลาที่ตรวจสอบรวมทั้งเบอร
โทรศัพทของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบของหนวยงานซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถ
ติดตอขอรับการยืนยันการตรวจสอบใหทราบดวย
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา หากในภายหลังสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบ
ไดวา บริษัทดังกลาวยื่นเอกสารและหลักฐานปลอมหรือไมไดมีการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
ตามที่แจงจริง บริษัทดังกลาวก็จะตองถูกคัดชื่อออกจากการเปนบริษัทที่ใหบริการยื่นคํารองการขอรับ
การตรวจลงตราใหแกสถานเอกอัครราชทูตฯ ในทันที
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4.1.4.4 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานกรณีก ารยื่นคํารองเพื่อขอรับการ
ตรวจลงตราดวยตนเอง
กรณีที่มีผูมายื่นคํารองดวยตัวเอง นอกจาก มาตรการในการตรวจสอบ
และประเมินเอกสารในขั้นตนที่หนาเคานเตอรแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีความจําเปนที่จะตอง
จัดตั้ง ทีม งานตรวจสอบเอกสารและหลัก ฐานเพื่อขอรับ การตรวจลงตราดัง กลาว ซึ่ง ควรจะตอง
ประกอบดวยเจาหนาที่/ลูกจาง อยางนอย 2 คน เพื่อทําหนาที่ในการติดตอและประสานกับหนวยงาน
ที่ออกเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่เกี่ยวของโดยตรง เพื่อขอความรวมมือในการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานดังกลาว รวมทั้งเพื่อขอความรวมมือในการใหคําแนะนําทีมงานฯ ถึงเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองเพื่อชวยในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในเบื้องตน
พรอมทั้งขอรับตัวอยางเอกสารและหลักฐานตนแบบรวมทั้งตัวอยางของเอกสารปลอม
โดยในขั้นตอนการปฏิบัติ อาจใชวิธีการจัดสงเอกสารทาง email และ
ประสานการตรวจสอบเอกสารทางโทรศัพทและอีเมล รวมทั้งอาจจะใชอุปกรณสื่อสาธารณะอื่น ๆ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองอยางทันทวงที
4.1.4.5 การขอความรวมมือสํานักงานตรวจคนเมืองชวยดําเนินการจัดทําระบบ
การจัดเก็บฐานขอมูลที่สามารถตรวจสอบและรายงานสถานะการเดินทางเขา–ออกของชาวตางชาติที่
ไดรับการตรวจลงตราแลว
หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญของไทยไดดําเนินการ
ตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ หนวยงานดานความมั่นคงตาง ๆ ไมมี
โอกาสหรือมีโอกาสก็นอยมากที่จะทราบวา ชาวตางชาติคนไทยไดเดินทางเขาและออกจากประเทศ
เมื่อใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวตางชาติที่ไดรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเดินทาง
ออกจากประเทศไทยหรือไม หรือไดแปลงตัวเปนผูอพยพตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทยหรือแมกระทั่ง
ลักลอบทํางานอยางผิดกฎหมายอยูเปนเวลานานหลายปกวาที่หนวยงานดานความมั่นคงจะสืบทราบได
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนกรณีผูกอการรายเดินทางเขาประเทศ ซึ่งขอมูลที่สามารถตรวจสอบได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทานั้น จึงจะชวยใหหนวยงานดานความมั่นคงสามารถปฏิบัติหนาที่
ปองกันเหตุรายตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดทันเวลา
ดัง นั้น เพื่อใหส ถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานดานความมันคง
ตรวจสอบ/สามารถไดรับขอมูลที่สําคัญและจําเปนดังกลาว กระทรวงการตางประเทศจึงควรจะตอง
หารือและประสานขอความรวมมือสํานัก งานตรวจคนเขาเมืองในการจัดทําฐานขอมูล ในลัก ษณะ
ดัง กลา ว รวมทั้ง บู ร ณาการการใชง านใหห น วยงานดานความมั่ นคงและสถานเอกอัครราชทูต ฯ
สามารถเขาตรวจสอบและใชงานไดดวย ทั้งนี้ เพื่อชวยใหการดําเนินมาตรการตาง ๆ ตอผูเขาเมือง
อยางผิดกฎหมายสามารถกระทําไดอยางรวดเร็วและเปนระบบตอไป
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4.2 การขัดกันของนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของไทยกับนโยบายการตรวจลงตราเพื่อสกัดกั้น
บุคคลกลุมเสี่ยง
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศ โดยได
ออกมาตรการยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจลงตราประเภททองเที่ยวแกชาวตางชาติ
ในช ว งฤดู ก าลท อ งเที่ ย วประเทศไทยในทุ ก ประเทศโดยมิ ไ ด พิ จ ารณารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ ถึงความไมเหมาะสมของการกําหนดนโยบายในลักษณะ
ดังกลาวกับทุกประเทศเหมือนกันหมด
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศที่เคยมีประวัติวา ชนชาติดัง กลาวไดเดินทางเขามาสราง
ปญหา หรือทําความผิดในคดีตาง ๆ เชน ลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบเขาประเทศ การลักลอบ
ทํางานผิดกฎหมาย เชน ชาวตางชาติในประเทศในแถบเอเชียใตอยางปากีสถานและอัฟกานิสถาน
เปนตน ซึ่งทั้งสองประเทศดังกลาวนอกจะเปนพื้นที่อยูและที่อาศัยของกลุมผูกอการรายซึ่งถือเปน
บุคคลกลุมเสี่ยงอยูแลว อีกทั้ง ยังคงมีชาวปากีสถานจํานวนมากที่มีความประสงคจะเดินทางเขาไปตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทยและประเทศที่สามโดยอาศัยชองทางการเดินทางผานประเทศไทย ดังนั้น จึงทํา
ใหนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาวจะยิ่งเปนการสงเสริมใหมีบุคคลกลุมเสี่ยงจํานวนมากขึ้น
ที่พยายามมาขอรับการตรวจลงตราประเภททองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งเทากับเปนการเพิ่มภาระใหแก
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ในการจะที่จะตองตรวจสอบและคัดกรองบุคคลที่ไมเหมาะสม แตพยายาม
สรางหลักฐานและเอกสารปลอมเพื่อใหดูวาเหมาะสม เพื่อแสวงหาโอกาสและลูทางในการเดินทางไป
ประเทศไทยโดยไมตองลงทุนจายคาวีซาอีกดวย
ดัง นั้น มาตรการสง เสริม การทองเทียวดัง กลาวจึง นาจะเปนการสวนทางกับ การดําเนิน
นโยบายการตรวจลงตราเพื่อตรวจสอบ คัดกรอง กลั่นกรอง บุคคลกลุมเสี่ยงในมุมมองดานความ
มั่นคง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสกัดกั้นไมใหชาวตางชาติที่เปนบุคคลกลุมเสี่ยง เชน ชาวตางชาติที่อาศัย
อยูในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ไมใหเดินทางเขาประเทศไทย
4.3 ขอเสนอแนะดานนโยบายตอกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อเปนมาตรการในการอุดชองวางและเปนการเสริมสรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ
โดยรวมเพิ่มมากขึ้น ผูเขียนจึงขอเรียนเสนอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาดําเนินการดังนี้
4.3.1 มอบหมายใหก รมการกงสุล เรง รัดการจัดทําระบบการตรวจลงตราในลัก ษณะ
online ที่เต็มรูปแบบ โดยรวมระบบ e–visa ที่กรมการกงสุลกําลังจะทํา และ e–payment เขา
ดวยกัน โดยใหมีระบบการบูรณาการการตรวจสอบขอมูลดานความมั่นคงในเรื่องอัตลักษณของบุคคล
เขาไปอยูในระบบการตรวจสอบรวมดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูล
ของบุคคลและคัดกรองบุคคลกลุมเสี่ยงไมใหเดินทางเขาประเทศ รวมทั้งเพื่อเปนการสรางความมั่นใจ
ใหแกชาวตางชาติ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวและผูเขามาลงทุนทําธุรกิจในประเทศ
4.3.2 เสนอผูกําหนดนโยบายใหพิจารณาหารือกับหนวยงานดานความมั่นคงที่เกี่ยวของ
เพื่อขอความรวมมือใหรวมกันจัดทําระบบการบูรณาการการตรวจสอบขอมูลดานอัตลักษณของบุคคล
โดยใหส ามารถบูร ณาการการใชง านในลัก ษณะที่เ อื้อใหส ถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุล ใหญ
สามารถใชในการตรวจสอบบุคคลได และสามารถใชในการตรวจสอบบุคคลรวมกับระบบการตรวจลง
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ตราแบบ online ได ซึ่งในปจจุบันสถานทูตหลายแหงได มีการนําระบบดังกลาวมาใชงานอยูอยาง
แพรหลาย แลว
4.3.3 อาจจะพิจารณามอบหมายใหกรมการกงสุล พิจารณาหารือกับสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองเพื่อขอความรวมมือใหชวยจัดทําฐานขอมูล การเดินทางเขาออกของชาวตางชาติที่เ ดิน
ทางเขา–ออกประเทศไทยในลักษณะที่เอื้ออํานวยใหสถานเอกอัครราชทูต/หนวยงานดานความมั่นคง
สามารถเขาไปใชประโยชนในการตรวจสอบขอมูลการอยูเกิน (overstay) ของชาวตางชาติได ทั้งนี้
เพื่อเปนประโยชนในแงของการเปน early warning หรือมาตรการเตือนภัยลวงหนาแกหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเตรียมมาตรการแกไขหรือดําเนินการตรวจสอบในแงความมั่นคง
4.3.4 พิจ ารณานําเอาขอเสนอเพื่อแกไขปญหาการตรวจลงตราบุคคลกลุม เสี่ยงไปใช
ประโยชนในการประชาสัมพันธเพื่อใหสถานทูต/สถานกงสุล ในตางประเทศไดรับทราบและอาจจะ
พิจ ารณานําเอาแนวทางและมาตรการดัง กลาวไปปรับ ใชในการทํางาน หากประสบกับปญ หาใน
ลักษณะที่คลายคลึงกับของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเห็นวา แนวมาตรการการตรวจสอบของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อาจจะเปนประโยชนบางไมมากก็นอยตอไป
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