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ผู้ sponsor เป็นวีซ่าท�างาน ซึ่งก็ไม่ง่ายนักเพราะต้องพร้อมทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้าง รวมทั้งมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับมากมายที่ตามมา ทีนี้จะเหลือหนทางไหน
อีกนอกจากการยื่นเรื่องแต่งงาน ท�าให้วีซ่าชนิดนี้เรทติ้งพุ่งกระฉูดชนะเลิศวีซ่า
ตัวอื่นๆ จนอิมเริ่มผิดสังเกตว่ามีอะไรทะแม่งๆ เกี่ยวกับความรักระหว่างคนสอง
คนที่ดูแล้วไม่น่าจะรักกันได้เท่าไหร่ในหลายๆ คู่ เพราะเริ่มที่จะเห็นสาวออสซี่
ที่อายุเลยวัยหวานแหววอยู่ไม่น้อยมักจะพบรักกับนักเรียนต่างชาติชาวอินเดีย
ที่อายุคราวลูกอยู่หลายคู่ และหนุ่มออสซี่วัยแรกแย้ม (ฝาโลง) มักจะพบรักกับ
นักเรียนสาวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีให้เห็นอยู่มากมาย คือถ้ามองแบบแนวโลก
สวยก็ไม่แปลกที่ความรักจะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใช่
ไหมคะ แต่อิมมิเกรชั่นรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกเทรนให้พิจารณาใบสมัครแบบโลกสวย
อีกต่อไป จึงเริ่มมีค�าถามเพิ่มเติม และมีการสืบสวนสอบสวน และเพิ่มเงื่อนไข
ในการพิจารณาและเล่นงานพวกที่ท�าเอกสารปลอมเพื่อหลอกลวงตบตาเจ้าหนัก
งานในการยื่นขอวีซ่า PR และคราวนี้รัฐบาลเอาจริงเอาจังมากกับการ "จ้างแต่ง" 
เพื่อให้ได้วีซ่าในออสเครเลีย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ระบบ Data 
Matching Program ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็น Centrelink, Immigration และ 
Tax Office เพราะจาก profile ของออสซี่หรือ PR ที่เป็น sponsor ยื่น
เรื่องให้คู่ครองชาวต่างชาตินั้นช่วงหลังจะมาจากพวกคนว่างงานที่กินเงิน Cen-
trelink เมื่อทางอิมมิเกรชั่นใช้ระบบ Data Matching ก็จะพบว่าคนเหล่านี้
ไม่เคยแจ้งว่ามีคู่ครองกับทาง Centrelink แต่ยื่นว่ามีคู่ครองกับทางอิมมิเกรชั่น
เป็นต้น เมื่อ data มัน match ว่าเป็นคนๆ เดียวกันเรื่องก็เลยแดง เพราะ
เมื่อมีการสอบสวนคาดคั้น คนเหล่านี้ก็จะรับสารภาพหมดเปลือกว่ารับจ้างแต่ง  
มิฉะนั้นจะมีโทษหนักและที่แน่ๆ ต้องคืนเงิน Centrelink ทั้งหมดที่รับไปด้วย
ไม่งั้นอาจเจอคุก ส่วนคู่ครองชาวต่างชาติที่ได้ PR ไปแล้ว ก็จะถูกยกเลิกวีซ่า
นั้นๆ หรือถ้ายังไม่ได้วีซ่าก็จะถูกปฏิเสธใบสมัครทันที
 ข่าวอัพเดทมาว่าแค่เริ่มใช้ระบบนี้มาแค่ 1 ปี ตอนนี้รัฐบาลจับกุมผู้ต้องสงสัย
ได้มากมาย และที่รับสารภาพก็มากจนรัฐได้เงินคืนจากค่าปรับคืนให้ Centrelink 
ไปแล้วเป็นจ�านวน 132 ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมาค่ะ
 และคดีเรื่อง “จ้างแต่ง” ที่ก�าลังตกเป็นข่าวในขณะนี้ คือ ที่ Brisbane มี
กลุ่มชาวอินเดียสมองใส ท�ากันเป็นทีมมีครบทุกต�าแหน่ง ทั้ง Migration Agent 
ที่ท�าหน้าที่ยื่นวีซ่า, Marriage Celebrant เป็นแผนกรับจดทะเบียนสมรส, 
แผนกการตลาดคอยวิ่งหาลูกค้าในหมู่นักเรียนต่างชาติชาวอินเดีย และแผนก
หาสินค้าวัตถุดิบ คือ ออกจ้างออสซีตกงานทั้งหลาย แต่ว่าตอนนี้โดนจับแบบ
เหมาเข่งเลยค่ะ คือเจอคดีทั้งหมด 28 คดีที่ออกแกไนซ์จ้างแต่งไป ออสซีออก
มาสารภาพว่าได้ค่าจ้างเป็น Sponsor แต่งงานหัวละ 30,000 เหรียญ ในหมู่
ชาวอินเดีย (ราคาตลาดของคนจีนน่าจะประมาณ 70,000 เหรียญ) แต่ Agent 
นั้นถึงคราวซวยค่ะ เพราะเลือกไม่ดูตาม้าตาเรือ จ้างแต่ออสซีกินเงินว่างงาน  
ความเลยแตก สรุปแล้วตกเรื่องแคสติ้งตัวละครค่ะ ก็เพราะว่า Demand มัน
มากกว่า Supply, sponsor ก็เลยขาดตลาดค่ะ ได้แต่ออสซีขี้ยามาและ อีก
หน่อยจะหายากกว่านี้ ตั้งแต่อิมเก็บกวาดมากขึ้น หา sponsor ยากขึ้นเรื่อยๆ 
อีกหน่อยคงต้องจ้างจิงโจ้แต่งงานเป็นแน่แท้

พบกันใหม่ฉบับหน้า

พี่จอยStellar

 แค่เห็นหัวข้อก็สะดุดแล้วใช่ไหมคะ ไม่ได้เขียนเรียกเรทติ้งผู้อ่านนะคะ บังเอิญ
มีเรื่องอัพเดทเกี่ยวกับการจ้างแต่งมาเล่าให้ฟัง
 ก่อนอื่นมาท�าความเข้าใจกับค�านิยามของค�าว่า ‘จ้างแต่ง’ กันดูก่อน เพราะ
ในที่นี้การจ้างแต่ง คือการแต่งงานหรือจดทะเบียนแต่งงานกันแบบปลอมๆ ที่มี
จุดประสงค์บางอย่าง และมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ฝ่ายผู้จ้างก็จะได้วีซ่า ส่วน
ฝ่ายผู้ถูกจ้างก็จะได้เงินค่าจ้าง เป็นต้น
 ฟังดูก็เหมือนว่าผลประโยชน์จะลงตัวกันดี win-win ทั้งสองฝ่าย แต่บังเอิญ
มีอีกผ่ายที่คัดค้านอย่างเต็มที่ นั่นก็คืออิมมิเกรชั่นนั่นเอง เพราะนั่นคือการโกหก
หลอกลวงเจ้าพนักงาน จับได้เมื่อไหร่เป็นโดนยกเลิกวีซ่าทันที เมื่อก่อนการจ้าง
แต่งอาจจะท�าได้ง่ายกว่าในปัจจุบันเพราะอิมยังไม่ทันเกมส์ ในอดีตมีการรับจ้าง
แต่งกันจนเป็นอาชีพหลัก คือ พอแต่งแล้วก็แต่งใหม่ไปเรื่อยๆ พอลูกค้ารายแรก
ได้วีซ่าแล้วก็ท�าเรื่องหย่ากันเพื่อที่จะรับลูกค้ารายต่อไปเรื่อยๆ ส่วนลูกค้าที่ได้วีซ่า
แล้วก็ขอถอนทุนคืนมั่ง ก็เปิดธุรกิจรับจ้างแต่งเองบ้าง เป็นต้น ขยายขอบเขตการ
จ้างแต่งเป็นทวีคูณในยุคเซเวนตีส์-เอทตี้ส์ในหมู่คนต่างชาติในออสเตรเลีย
 จนมาถึงยุค 90’s ตอนปลายๆ กว่าอิมจะตาสว่างจับได้ไล่ทันก็เล่นเอาประชากร
ที่ได้ PR จากการจ้างแต่งเต็มเมืองไปหมด โดยเฉพาะใน 3 เมืองใหญ่คือ Syd-
ney, Melbourne และ Brisbane มีทั้งคู่ชายจริงหญิงแท้ ชายกับชาย หญิง
กับหญิง ทอมกับตุ๊ดก็มี เรียกว่าทุกรูปแบบในการครองคู่เพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่า PR 
ในอดีตจะเรียกว่าวีซ่า Spouse คือ คู่สมรสต่างเพศกัน และ Interdepend-
ency คือ คู่ครองเพศเดียวกัน เป็นวีซ่าที่ยื่นขอ PR ในหมวดหมู่ของการ spon-
sor คู่รัก จะรักจริง รักหลอก อิมก็พิสูจน์ไม่ได้ อย่างมากก็สัมภาษณ์พอเป็นพิธี 
เมื่อยื่นเรื่อง sponsor คู่ครองแล้วก็ถือว่าน่าจะรักกันจริง เมื่อก่อนนี้การได้ PR 
จากวีซ่าแต่งงานจึงเป็นอะไรที่ง่ายมาก พอเข้าสู่ยุคปลายๆ 90’s อาจจะเริ่มผิด
สังเกตว่า เออหนอ ท�าไมจึงมีคนยื่นเรื่องแต่งงานมากขึ้นๆ ทุกที และหน้าเดิมๆ 
ด้วย เพราะแต่งแล้วหย่าแบบหัวปีท้ายปี เปลี่ยนคู่ครองมา 5-6 ครั้ง ก็ยังเป็น 
sponsor คนเดิมจนเป็นที่รู้กันว่าบุคคลเหล่านี้จะถูกเรียกว่า 'serial sponsor' 
จึงมีการออกกฎหมายใหม่ในยุค 90’s ว่าต่อไปนี PR หรือ Citizen แต่ละคน
จะมีโควต้าท�าเรื่องวีซ่าแต่งงาน ไม่ว่าจะเพศไหนๆ ก็ตาม ได้แค่ 2 ครั้งตลอด
อายุการใช้งาน เอ๊ย!! ไม่ใช่ ตลอดชีพค่ะ คือเป็น sponsor ได้แค่ 2 ครั้ง และ
แต่ละครั้งต้องมีระยะห่างกันละ 5 ปี เป็นต้น ส�าหรับ Partner Visa และเริ่ม
เข้มงวดกับการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน relationship ของผู้ยื่นวีซ่ากับ
ผู้ sponsor มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่านี่เป็นเรื่องจริง
 แต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ท�าให้ธุรกิจการ ‘จ้างแต่ง’ หายไปจากวงการ 
เพราะตั้งแต่การท�า PR แบบใช้ Skills ของตัวเองยื่นหลังเรียนจบที่เคยท�าได้
ง่ายๆ นั้นก็กลายเป็นเรื่องยากมากจนถึงขั้นที่แทบจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การที่
จะอยู่ต่อในออสเตรเลียหลังเรียนจบมีทางเลือกน้อยลงๆ ทุกที ที่จะท�าได้ก็คือมี

จ้างแต่ง


