
ทอไอเสีย*
                                   เทอรโบ

เคยเขียนถึงกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองในวารสารขาราชการ ฉบับเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2537

ตัดสินใจเขียนถึงอีกคร้ัง  เพราะไดประสบการณตรงอีกครั้ง  เม่ือไดมีโอกาส   
เดนิทางไปราชการท่ีฮองกง

เคร่ืองบินของสายการบินไทยออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา 8.00 น.
ก็รีบเดินทางไปถึงสนามบินกอนเวลาเคร่ืองบินออกถึง 1 ช่ัวโมงคร่ึง
หลังจาก Check in ท่ีเคานเตอรของการบินไทยเรียบรอยแลว  กอนจะข้ึนเคร่ือง  

ก็ตองผานดานตรวจคนเขาเมืองกอน
ท่ีดานขาออกของดานตรวจคนเขาเมืองน้ัน  แบงชองออกเปน 2 ประเภท
ประเภทแรก เปนชองสํ าหรับบุคคลท่ัวไป
ประเภทหลัง เปนชองท่ีจัดไวสํ าหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต (DIPLOMAT 

PASSPORT) และผูถือหนังสือเดินทางราชการ (OFFICAL PASSPORT)
โดยเขียนท่ีหนาชองของประเภทหลังน้ีวา “DIPLOMAT /OFFICAL”
ท้ังน้ี เพือ่เปนการใหเกียรติและอํ านวยความสะดวกใหเปนพิเศษส ําหรับนักการทูต

และขาราชการท่ีเดินทางไปราชการตางประเทศ
เร่ืองน้ีไมถือวาเปนอภิสิทธ์ิชนหรอกครับ เพราะที่ไหน ๆ ท่ัวโลกเขาก็ทํ ากัน
และนักการทูตน้ัน  ถือเปนบุคคลพิเศษท่ีทุกประเทศจะอํ านวยความสะดวกให
สวนขาราชการนั้น ก็อํ านวยความสะดวกใหเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางราชการ  

ซ่ึงใชหนังสือเดินทางน้ีได  ก็ตอเม่ือเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศเทาน้ัน
กรณีท่ีไปเท่ียวหรือไปธุระสวนตัว ซึ่งไมอาจใชัหนังสือเดินทางราชการได         
ก็ตองเขาคิวในชองของบุคคลท่ัวไปน่ันแหละครับ
วันท่ี “เทอรโบ” เดนิทางในวันนัน้ไมทราบวาเหตุใดจึงมผีูเดนิทางเปนจํ านวนมาก
ดานตรวจคนเขาเมืองขาออก จึงแนนเปนพิเศษทุกชอง

----------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ฉบับประจํ าเดือนมีนาคม-เมษายน 2538
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ไมเวน “DIPLOMAT /OFFICAL”
ยืนยันเขาคิวในชอง “DIPLOMAT /OFFICAL” สักพักหน่ึง แถวก็ไมคอยขยับ
ดวยความสงสัยวาทํ าไมชานัก  จึงฝากกระเปาไวกับเพือ่น  แลวเดินไปดูท่ีตนคิว
ผูท่ียืนเขาควิในชอง “DIPLOMAT /OFFICAL” ในวันน้ัน แตงตัวเหมอืนกันเปยบ  
ในใจก็นกึวาสวนราชการแหงใดแหงหนึง่ คงเดนิทางไปดงูานตางประเทศกัน
ไปถึงตนควิ ก็ถึงบางออ เพราะชดุท่ีแตงเหมอืนกัน  ซึง่เขาใจผดิคดิวาเปนขาราชการ

นัน้ไมใชเปนของสวนราชการหนึง่สวนราชการใดหรอกครับ
แตเปนเคร่ืองแบบของบริษัทแหงหนึง่  ซึง่สงคนงานไปทํ างานตางประเทศ
“เทอรโบ” คดิวาหากยืนตอควิแถวนีต้อไป
ทันนะทันเคร่ืองบินออกหรอกครับ  แตคงตองยืนคอยขาแขง็ ไมดกัีบสขุภาพตัว 

และสขุภาพจิตเปนแน
จึงไดเขาไปติดตอเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืงและแจงวา “เทอรโบ” และเพื่อนซึ่ง

เปนขาราชการจะเดนิทางไปราชการตางประเทศ  ชวยใหความอนเุคราะหดวย
เจาหนาท่ีเห็น “เทอรโบ” ถือหนงัสอืเดนิทางราชการก็เชญิ “เทอรโบ” และเพือ่น  

เขาไปทันทีพรอมท้ังบริการใหเปนพเิศษ

กลับมาเร่ืองการเขาควิท่ีชอง “DIPLOMAT /OFFICAL”
ทานคงสงสยัวาเหตุใด  คนงานเหลานีจึ้งมาเขาควิท่ีชองนีไ้ด
“เทอรโบ” พยายามมองโลกในแงด ี จึงตองหาขอมลู
เพราะวาในวันนัน้  คนเดนิทางไปตางประเทศมากเปนพเิศษ
หัวหนางานตรวจคนเขาเมืองท่ีรับผิดชอบเห็นวาเจาหนาท่ีชอง “DIPLOMAT 

/OFFICAL” วางอยูดวยความปรารถนาด ี  จึงไดใหคนงานของบริษัทซึง่มเีปนจํ านวนมากใชบริการ
ในชองน้ีแทน

ท้ังน้ี เพือ่ใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองทุกคนทํ างานอยางคุมคาสมกับเงินเดือนท่ี
ไดรับจากทางราชการ  รวมท้ังใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้

ซึง่เปนสิง่ท่ีดแีละควรจะไดรับค ําชม
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อยางไรก็ตามการด ําเนนิการของหัวหนางานตรวจคนเขาเมอืงในวันนัน้ไมถูกตองนัก
เพราะในกรณีท่ีนกัการทูตตางประเทศจริง ๆ และจะตองเดินทางไปตางประเทศ  

ซึง่แนนอนวาจะตองยืนเขาควิท่ีชอง “DIPLOMAT /OFFICAL”
ชองนีแ้มเปนชอง “DIPLOMAT /OFFICAL” แตหากมคีนมาก ก็ตองเขาคิวเปน

ของธรรมดา และเร่ืองการเขาคิวน้ี  คนตางประเทศสวนใหญถือวาเปนมารยาทท่ีส ําคญั
นกัการทูตชาวตางประเทศคงจะตองยืนเขาควิขาแขง็ และหากทราบวาผูท่ียืนเขาควิ

อยูขางหนานัน้ไมใชนกัการทูตหรือขาราชการ
เขาคงมทัีศนคติท่ีไมดตีอประเทศไทยเปนแน
แมแต “เทอรโบ” เองก็เถอะ  หากไมตัดสนิใจไปติดตอ ก็คงยืนคอยขาแขง็เชนกัน
ดงันัน้ การมชีอง “DIPLOMAT /OFFICAL” ไว ก็ไมไดใชประโยชนตามวัตถุ

ประสงคท่ีไดเปดขึน้

วิธีแกปญหาในเร่ืองน้ีทํ าไมยาก  และทํ าไดดดีวย
“เทอรโบ” ไมตองคิดแทน เพราะตัวอยางท่ีทํ าดี ผมเห็นกับตาตนเองเมื่อผม     

เดนิทางกลับ
แตเปนท่ีสนามบินไคต๊ักของฮองกง  ไมใชท่ีสนามบินดอนเมอืง
ท่ีสนามบินไคต๊ัก ในชองขาออกเขาก็มชีอง “DIPLOMAT /OFFICAL” เชนเดยีว

กับท่ีสนามบินดอนเมอืง
เขาจัดใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืงคนหนึง่คอยดแูล อํ านวยความสะดวก
หากชอง “DIPLOMAT /OFFICAL” วางลงเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองคนนั้น       

จะเชญิบุคคลท่ัวไปใหเขาไปใชชองดงักลาวทีละคนสองคน
ดงันัน้  เมือ่นกัการทูตหรือขาราชการของเขาจะใชบริการ
ก็สามารถใชบริการไดทันที
ทํ าเชนนี้ นอกจากนักการทูตหรือขาราชการของเขาซึ่งจะเดินทางไปราชการ          

ตางประเทศ จะไดรับบริการท่ีสะดวก  รวดเร็วอยางเดมิแลว
ยังชวยใหการบริการบุคคลท่ัวไปมปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้
ก็หวังวา ดานตรวจคนเขาเมอืงของเราท่ีดอนเมอืงจะไดเปล่ียนแปลงวิธกีารดวย
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ไหน ๆ  ก็พดูถึงกองบังคบัการกองตรวจคนเขาเมอืงแลว
ไปราชการท่ีฮองกงคราวน้ี  ก็มขีองฝากกองบังคบัการกองตรวจคนเขาเมอืงดวย
 ของฝากนัน้  ก็คือบัตรขาเขา (ARRIVAL CARD) และบัตรขาออก (DEPARTURE

CARD)
ลองดบัูตรของไทยเราซคิรับ
ท่ีจริงบัตรของเรา เปนบัตรท่ีไมยาวนัก  กรอกไดวายพอสมควร
แลวก็ขอยืนยันวา บัตรของเรา ดกีวาอีกหลายประเทศเทาทีไดพบมา
แตก็ยังมขีอท่ีควรแกไขเล็กนอย เพราะขอมูลบางอยาง เชน ชือ่สกุล ช่ือตัว ชือ่รอง 

เพศ หนงัสอืเดนิทาง เลขท่ี ออกใหท่ี เมือ่วันท่ี สัญชาติ และลายมือชือ่ ตองกรอกท้ังบัตรขาเขาและ
บัตรขาออก

ประการส ําคญั ท้ังสองบัตรนีติ้ดกันและอยูซอนกันโดยแบบขาเขา (ซึง่ตองใชกอน) 
อยูขางบน สวนแบบขาออกอยูขางลาง

ในบัตรขาเขาซึง่อยูสวนบนนัน้ มคีารบอนดในตัว และมคีารบอนดเฉพาะในสวนท่ี
มีขอมลูเหมือนกัน

ซึง่ไมเสยีเวลามากนกัหรอก  แตหากไมตองกรอกขอมลูอยางเดยีวกันถึงสองคร้ัง
ก็คงจะดมีากขึน้กวานี้
ดูตัวอยางของฮองกงดูบาง
บัตรตรวจคนเขาเมืองท้ังขาเขาและขาออกนั้นใชแบบพิมพและขอความท้ังหมด

เกือบเหมือนกัน  ยกเวนตัวบัตรเขียนไวชัดเจนวา เปนแบบขาเขาหรือขาออก
เขยีนแผนบนก็ติดแผนลางดวยวาง้ันเถอะ
สวนขอมลูท่ีตองเขยีนซึง่ตางกัน คอื Flight No./ship’s name บัตรขาเขาก็เขยีนวา 

From สวนบัตรขาออก ก็เขยีนวา Destination
ไมมคีารบอนดในสวนนัน้  จึงตองเขียนในสวนน้ันอีกคร้ังหน่ึง เมือ่จะเดนิทางออก

นอกประเทศ
ทํ าอยางนี ้คนกรอกขอความก็ชอบ
บานเรานาจะเอาแบบอยาง เร่ืองทํ าแบบบัตรเปนกระดาษคารบอนดดวยน้ัน
ในบานเรา ขณะน้ีทํ าได ของฮองกงเขาใชกระดาษบางกวาดวย
คดิคาคารบอนดแลว ราคาคาจัดทํ าคงไมแตกตางกันมากนกั
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ก็ฝากกองบังคบัการกองตรวจคนเขาเมอืงไดชวยพจิารณาดวย
การสรางความประทับใจใหแกนกัทองเท่ียว ต้ังแตวินาทีแรกท่ีเหยียบประเทศไทยนัน้
จะประทับใจไปอีกนานและประทับใจไมรูเลือน
การประทับใจ จะทํ าใหเขาชวยโฆษณาประชาสัมพันธประเทศไทยใหดวย
ซ่ึงทํ าใหสามารถประหยัดเงินงบประมาณของชาติในการน้ีไปอีกมาก

------------------------------
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