
เมื่อเอ่ยถึงสถานที่นี้หลายๆ ท่านคงทราบดีว่า
เป็นวลิล่าทีน่่ากลวัทีส่ดุใน Sydney วลิล่าแห่งนีม้ผีอียู่
เยอะมาก เพราะเป็นแหล่งรวมผีนานาชาติที่ถูกจับ
ไว้โดยอิมมิเกรชั่น เพื่อรอวันถูกส่งกลับประเทศของ
ตน ใช้แล้วค่ะ วลิล่าแห่งนีค้อื Villawood Detention 
Centre ค่ะ ไม่ใช่โรงแรม 5 ดาวที่ไหนหรอกค่ะ แต่
ตัง้ชือ่หรฟัูงดเูหมอืน วลิล่าทีแ่วดล้อมด้วยต้นไม้ร่มรืน่
สวยงาม ตรงกันข้ามกับความจริงที่สถานกักกันแห่ง
นี้ อยู่ใกลลิบ ร้อนเปรี้ยง แห้งแล้งเหมือนอยู่กลาง
ทะเลทรายแถมแวดล้อมไปด้วยประตูเหล็ก ลูกกรง 
และรายล้อมไปด้วยรั้วลวดหนามส่วนต้นไม้ประดับ
สถานทีก่แ็สนจะเข้ากบับรรยกาศใช้ต้นกระบองเพชร
อีกต่างหาก ผู้เขียนเคยเข้าไปเยี่ยมลูกค้าคนไทยที่
โดนจบัแล้วตดิต่อมาให้ทางเราท�าเรือ่งให้ออกมา เพือ่
รอเรื่องข้างนอกค่ะ

เมื่อก่อนเราจะได้ยินข่าวอยู ่เรื่อยๆว่า ทา
งอิมส่งพนักงานหน่วยไล่ล่าลงพื้นที่ตรวจค้นตาม
ร้านอาหารอยู่บ่อยๆ บางทีก็จับได้ยกครัวไปเลยก็มี 
ตามสถิติช่วงพีคซีซั่นของการจับผีตามร้านอาหาร
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงใกล้ๆ เดือนธันวาคม ก่อ
นครสิมาตของแต่ละปี แต่กไ็ม่แน่เสมอไป เพราะการ
ตรวจจับนั้นท�าได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเบาะแสที่ได้มา ส่วนใหญ่
แล้วอิมจะไม่ออกจับใครโดยไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ส่วน
ข้อมูลนั้นๆ ก็จะมาจากหลายแหล่งข่าว เช่นจาก
โรงเรียน จากหน่วยงานรัฐ อื่นๆ เช่น Tax office 
ต�ารวจ และ Centrelink เป็นต้น แต่ที่เราได้ยินกัน
อยูบ่่อยๆ กค็อื การแจ้งจบักนัเองในหมูค่นกนัเองนัน่
แหละ เช่น อดีตเพื่อนที่กลายเป็นศัตรู หรืออดีตคน
เคยรักกัน ที่กลายเป็นน�า้ผึ้งขม และกรณีคลาสสิค 
คือรัก 3 เส้า ที่ความรักจัดสรรไม่ลงตัว ก็เลยต้อง
ขอยืมมืออิมมิเกรชั่นช่วยก�าจัดศัตรูหัวใจให้หน่อย ก็
มใีห้เหน็กนัอยูบ่่อยๆ ค่ะทีห่ยบิยกเอาเรือ่งนีม้าเขยีน
กเ็พราะได้แรงบนัดาลใจจากน้องนกัเรยีนไทยคนหนึง่
ทีม่ปัีญหาถามมาทางโทรศพัท์น้องแมน (นามสมมตุ)ิ 
โทรมาขอค�าปรึกษาล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมใน
กรณีฉุกเฉิน เนื่องจากพึ่งจะได้รับจดหมายจากอิม
มิเกรชั่น เรียกไปสัมภาษณ์เมื่อหลายเดือนก่อน แต่
ไม่ได้ไปเพราะพึง่จะได้รบัจดหมายเนือ่งจากย้ายบ้าน
แล้วไม่ได้แจ้งย้านที่อยู่กับทางโรงเรียน โรงเรียนก็
ส่งจดหมายมาหลายฉบับแต่น้องแมนก็ไม่เคยได้
รับ เพราะกว่าเพื่อนที่ย้ายเข้าไปอยู่แทนจะรวบรวม

จดหมายเป ็นป ึกมาให ้ที เดียว 
เวลาก็ล่วงเลยไปหลายเดือนแล้ว 
จดหมายเรียกพบจากอิมเรื่องการ
ขาดเรียนบ่อยๆ ที่ ร.ร.รายงาน
เข้าไป ก็เลยเวลาที่ก�าหนดมาแล้ว 
หากเกิน 28 วัน แล้วไม่ไปรายงาน
ตวั ทางอมิกจ็ะยกเลกิวซ่ีานกัเรยีน 
โดยอัตโนมัติ เรียกว่า Automatic 

Cancellation จะอ้างว่าไม่ได้รบัจดหมายเพราะย้าย
บ้านก็ผิดอีกเพราะถือว่าไม่ท�าตามเงื่อนไขวีซ่า 8533 
ต้องแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางโรงเรียนภายใน 7 วัน ผิด 2 
เด้งเลยทีนี้ น้องแมนบอกว่าตอนนี้ผมก็ยังไปท�างาน
ร้านอาหารตามปกติ แต่เกรงว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะ
เจอแจ๊คพอทหากอมิมาตามจบั ผมจงึอยากจะขอค�า
แนะน�าล่วงหน้า และอยากทราบว่าถ้าในกรณีที่ผม
ถูกจับขณะปฏิบัติหน้าที่ล้างจานอยู่ในครัว ผมควร
จะท�าตัวอย่างไรดีครับหากว่าวิ่งหนีไม่ทันจริง 

ก่อนอื่นต้องขอชมเชยว่า น้องแมนเป็นคน
รอบคอบดมีากทีค่ดิเตรยีมตวัโดนจบัไว้ล่วงหน้า ตาม
รปูการณ์แล้วน้องแมนขณะนีเ้ป็นผูไ้ม่มวีซ่ีา เพราะถกู
ยกเลกิไปแล้วโดยอตัโนมตั ิชือ่ของน้องแมนจะถกูส่ง
ไปยังฐานข้อมูลของหน่วยไล่ล่า หรือภาษาทางการ
เรียกว่า Compliance Section และหน้าที่ของอิม
แผนกนีค้อื เป็น Ghost Buster หรอื บรษิทัก�าจดัผค่ีะ 
Compliance Section ไม่ใช่ต�ารวจ แต่ก็มีอ�านาจที่
จะจบัคนเข้าทีค่มุขงัได้ จบัได้เฉพาะคนทีไ่ม่มวีซ่ีา แต่
ในบางกรณ ีกจ็บัคนมวีซ่ีามาสอบสวนและยกเลกิวซ่ีา
ได้เช่นกนั หากพบว่าท�าผดิกฎ วซ่ีาทีถ่อือยู ่Compli-
ance Section สามารถเข้าตรวจค้นตามบ้าน ร้าน
อาหาร ส�านักงาน หรือตามฟาร์มเก็บผลไม้ ที่มี
รายงานว่ามผีูโ้ดดวซ่ีาอยูช่กุชมุเป็นต้น อย่างไรกต็าม
หน้าหน้าที่ของอิม ก็ต้องท�าตามกฎหมายเช่นกัน ถึง
แม้ว่าจะขอเค้าตรวจค้นตามบ้านหรือร้านอาหารได้
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ตาม หากไปตรวจค้นแล้ว
ไม่เจอคนที่ตั้งใจจะมาจับก็ต้องรีบลากลับทันที ขืน
ชักช้าร�า่ไร ไม่ยอมไปเสียที ทางเจ้าของสถานที่ก็มี
สิทธิ์ แจ้งกลับในข้อหาบุกรุกได้เหมือนกัน

 ในกรณีของน้องแมน หากมีอิมมาเยี่ยมใน
ขณะปฎิบัติหน้าที่อยู่ในครัวก่อนอื่น ทางเจ้าของร้าน
หรอืพนกังานหน้าร้านกไ็ม่ควรอนญุาตใิห้อมิเข้าไปใน
ครัวทันที่ ที่ถูกต้องแล้ว จะต้องขอดูหมายค้น หรือ 
Search Warrant และ ID Card จากอิมก่อน ว่า
ทกุคนเป็นเจ้าพนกังานตวัจรงิหรอืไม่ หากไม่มหีมาย
ค้นมา ก็ไม่ต้องอนุญาติให้เข้าไปในครัว ขั้นตอนต่อ
ไป หากน้องแมนวิ่งไม่ทันจริงๆ ก็ยืนเท่ห์ๆ ให้มัน
จับไปเหอะ เมื่อถูกพาขึ้นรถแวนไป Check in เข้าที่
วลิล่าลดูแล้ว ทางแผนต้อนรบัของทางวลิล่ากจ็ะเรยีก
น้องมาสอบสวน และบอกถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ร่วมทัง้
สิทธิ์ต่างๆ ของผู้ถูกจับ เช่นเราสามารถติดต่อทนาย 
Migration Agent สถานกงสลุ เพือ่นฝงูญาตพิีน้่องให้

มาเยีย่มได้ ในขณะสอบสวนอาจมกีารค้นตวัหาอาวธุ
แต่พงึจ�าไว้ว่า เจ้าพนกังานผูต้รวจค้นร่างกายจะต้อง
เป็นเพศเดยีวกนักบัผูถ้กูจบั หากผูถ้กูจบัเป็นผูห้ญงิ ผู้
ตรวจค้นต้องเป็นผูห้ญงิเท่านัน้ หากเป็นชายกต้็องใช้
เจ้าหน้าทีผู่ช้ายเท่านัน้ แต่อย่างไรกต็าม กฎหมายไม่
ได้ระบุไว้ว่าหากผู้ถูกจับเป็นกระเทยจะใช้เจ้าหน้าที่
เพศหญงิหรอืเพศชายจะเป็นผูต้รวจค้นกนัแน่คงต้อง
สอบสวนกนัให้ละเอยีดอกีขึน้ว่า หล่อนผ่าแล้วหรอืยงั
ยะเนียะ

 ในกรณีของน้องแมนที่ถูกยกเลิกวีซ่าแบบ
อัตโนมัติ เมื่อถูกจับเข้าวิลล่าน้องแมนจะต้องยื่น
ความจ�านง ขอท�าเรื่อง Revocation และขอติดต่อ
ทนายหรือ Agent โดยด่วน (ต้องเป็น Migration 
Agent นะคะ ไม่ใช้เอเย่นท์นักเรียนทั่วไป) ที่บอกว่า
ต้องท�าโดยด่วน เพราะน้องแมนต้องท�าภายใน 2 วัน 
ถ้ายังอยากจะออกมาดูโลกภายนอก หากภายใน 2 
วันท�าเรื่องไม่ทัน ก็ให้ตัวแทนของน้องเขียนไปขออิม
ต่อวเลาเพิ่ม แต่ได้แค่อีก 5 วันเท่านั้น หากไม่ทันก็
หมดสทิธยิืน่ขอ Revocation ส่วนผท่ีานอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้
เป็นนกัเรยีน แต่บงัเอญิถกูเชญิไปอยูว่ลิล่าโดยกระทนั
หัน ก็เช่นเดียวกัน หากจะขอยื่นวีซ่าใดๆ ก็ต้องรีบ
ท�าภายใน 2 วนัแรกทีถ่กูจบั (เมือ่เจ้าหน้าทีอ่มิได้แจ้ง
สทิธใินการขอวซ่ีาแล้ว) แต่จะเป็นวซ่ีาประเภทไหนก็
คงจะต้องแล้วแต่สถานภาพของแต่ละบุคคลค่ะ

 หากไม่มีโอกาสจะท�าวีซ่าอื่นใด ก็น่าจะขอ 
Bridging Visa E ออกมาเก็บของแล้วซื้อตั๋วเครื่อง
บินกลับบ้านเถอะค่ะ เพราะอย่าเข้าใจว่าจะได้พักที่
วิลล่าฟรีๆ นะคะ คิดราคาห้องพักเป็นรายวันค่ะ วัน
ละประมาณ $125 รวมอาหาร 3 มือ้ ตอน Check out 
จะมบีลิรวมออกมาให้ด ูหากไม่จ่ายทางอมิกจ็ะขึน้ชือ่
ไว้ว่าเป็นผู้ติดหนี้ของรัฐบาล จะท�าให้ไม่สามารถขอ
วีซ่ากลับเข้ามาในประเทศนี้ได้อีกในอนาคต

 อ้อ! ก่อนจบเรื่องวิลล่าผีสิง ก็จะขอฝากข่าว
ถึงบรรดาผีอาวุโสรุ ่นแรกๆ ที่เข้ามาตั้งแต่เดือน 
เมษายน 1979 ที่ตอนแรกมาแบบเป็นคนปกติด้วย
วีซ่าอะไรก็ตาม แล้วอยู่เกินวีซ่ากลายเป็นผีก่อนวันที่ 
2 เมษายน 1984 ไม่เคยถูกจับไม่เคยเดินทางออกไป
ไหนจนถงึวนัที ่1 กนัยายน 1994 ซึง่ทางการถอืว่าเป็น
วันล้างป่าช้า ปลอยผีรุ่น 1 ให้กลายเป็นคน ออกวีซ่า
พอีาร์ให้อตัโนมตัโิดยไม่ต้องยืน่ขอ เพราะคงไม่มผีตีน
ไหนกล้ามาขอแน่ๆ วซ่ีาประเภทนีเ้รยีกว่า Absorbed 
Person Visa แปลตรงตวัเลยค่ะ แปลว่า ”วซ่ีาซมึซบั” 
คอือยูน่านจนซมึซบัความเป็นออสซเีข้าไปเตม็ตวัแล้ว 
ก็ให้อยู่เป็น P.R ไปซะเลย หมดเรื่องหมดราว ผีท่าน
ใดเข้าข่ายคณุสมบตัคิรบถ้วนตามนี ้กต็ดิต่อกบัทนาย
ของท่านให้ Confirm กบัอมิ วซ่ีาชนดินีบ้อกทนายให้ 
Check กฎหมาย Section 34, PAM 3: Act based 
Visas – Absorbed Person Visas ค่ะ ขอให้โชคดี
นะคะ สาธุ

                 พบกันใหม่ฉบับหน้า
                    พี่จอย Stellar

“วิลล่าผีสิง”
Corner


