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เมื่อเอ่ยถึงสถานที่นี้หลายๆ ท่านคงทราบดีว่า
เป็นวิลล่าทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ใน Sydney วิลล่าแห่งนีม้ ผี อี ยู่
เยอะมาก เพราะเป็นแหล่งรวมผีนานาชาติที่ถูกจับ
ไว้โดยอิมมิเกรชั่น เพื่อรอวันถูกส่งกลับประเทศของ
ตน ใช้แล้วค่ะ วิลล่าแห่งนีค้ อื Villawood Detention
Centre ค่ะ ไม่ใช่โรงแรม 5 ดาวที่ไหนหรอกค่ะ แต่
ตัง้ ชือ่ หรูฟงั ดูเหมือน วิลล่าทีแ่ วดล้อมด้วยต้นไม้รม่ รืน่
สวยงาม ตรงกันข้ามกับความจริงที่สถานกักกันแห่ง
นี้ อยู่ใกลลิบ ร้อนเปรี้ยง แห้งแล้งเหมือนอยู่กลาง
ทะเลทรายแถมแวดล้อมไปด้วยประตูเหล็ก ลูกกรง
และรายล้อมไปด้วยรั้วลวดหนามส่วนต้นไม้ประดับ
สถานทีก่ แ็ สนจะเข้ากับบรรยกาศใช้ตน้ กระบองเพชร
อีกต่างหาก ผู้เขียนเคยเข้าไปเยี่ยมลูกค้าคนไทยที่
โดนจับแล้วติดต่อมาให้ทางเราท�ำเรือ่ งให้ออกมา เพือ่
รอเรื่องข้างนอกค่ะ
เมื่อก่อนเราจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆว่า ทา
งอิมส่งพนักงานหน่วยไล่ล่าลงพื้นที่ตรวจค้นตาม
ร้านอาหารอยู่บ่อยๆ บางทีก็จับได้ยกครัวไปเลยก็มี
ตามสถิติช่วงพีคซีซั่นของการจับผีตามร้านอาหาร
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงใกล้ๆ เดือนธันวาคม ก่อ
นคริสมาตของแต่ละปี แต่กไ็ ม่แน่เสมอไป เพราะการ
ตรวจจับนั้นท�ำได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเบาะแสที่ได้มา ส่วนใหญ่
แล้วอิมจะไม่ออกจับใครโดยไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ส่วน
ข้อมูลนั้นๆ ก็จะมาจากหลายแหล่งข่าว เช่นจาก
โรงเรียน จากหน่วยงานรัฐ อื่นๆ เช่น Tax office
ต�ำรวจ และ Centrelink เป็นต้น แต่ที่เราได้ยินกัน
อยูบ่ อ่ ยๆ ก็คอื การแจ้งจับกันเองในหมูค่ นกันเองนัน่
แหละ เช่น อดีตเพื่อนที่กลายเป็นศัตรู หรืออดีตคน
เคยรักกัน ที่กลายเป็นน�ำ้ ผึ้งขม และกรณีคลาสสิค
คือรัก 3 เส้า ที่ความรักจัดสรรไม่ลงตัว ก็เลยต้อง
ขอยืมมืออิมมิเกรชั่นช่วยก�ำจัดศัตรูหัวใจให้หน่อย ก็
มีให้เห็นกันอยูบ่ อ่ ยๆ ค่ะทีห่ ยิบยกเอาเรือ่ งนีม้ าเขียน
ก็เพราะได้แรงบันดาลใจจากน้องนักเรียนไทยคนหนึง่
ทีม่ ปี ญั หาถามมาทางโทรศัพท์นอ้ งแมน (นามสมมุต)ิ
โทรมาขอค�ำปรึกษาล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมใน
กรณีฉุกเฉิน เนื่องจากพึ่งจะได้รับจดหมายจากอิม
มิเกรชั่น เรียกไปสัมภาษณ์เมื่อหลายเดือนก่อน แต่
ไม่ได้ไปเพราะพึง่ จะได้รบั จดหมายเนือ่ งจากย้ายบ้าน
แล้วไม่ได้แจ้งย้านที่อยู่กับทางโรงเรียน โรงเรียนก็
ส่งจดหมายมาหลายฉบับแต่น้องแมนก็ไม่เคยได้
รับ เพราะกว่าเพื่อนที่ย้ายเข้าไปอยู่แทนจะรวบรวม

“วิลล่าผีสิง”
จดหมายเป็ น ปึ ก มาให้ ที เ ดี ย ว
เวลาก็ล่วงเลยไปหลายเดือนแล้ว
จดหมายเรียกพบจากอิมเรื่องการ
ขาดเรียนบ่อยๆ ที่ ร.ร.รายงาน
เข้าไป ก็เลยเวลาที่ก�ำหนดมาแล้ว
หากเกิน 28 วัน แล้วไม่ไปรายงาน
ตัว ทางอิมก็จะยกเลิกวีซา่ นักเรียน
โดยอัตโนมัติ เรียกว่า Automatic
Cancellation จะอ้างว่าไม่ได้รบั จดหมายเพราะย้าย
บ้านก็ผิดอีกเพราะถือว่าไม่ท�ำตามเงื่อนไขวีซ่า 8533
ต้องแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางโรงเรียนภายใน 7 วัน ผิด 2
เด้งเลยทีนี้ น้องแมนบอกว่าตอนนี้ผมก็ยังไปท�ำงาน
ร้านอาหารตามปกติ แต่เกรงว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะ
เจอแจ๊คพอทหากอิมมาตามจับ ผมจึงอยากจะขอค�ำ
แนะน�ำล่วงหน้า และอยากทราบว่าถ้าในกรณีที่ผม
ถูกจับขณะปฏิบัติหน้าที่ล้างจานอยู่ในครัว ผมควร
จะท�ำตัวอย่างไรดีครับหากว่าวิ่งหนีไม่ทันจริง
ก่อนอื่นต้องขอชมเชยว่า น้องแมนเป็นคน
รอบคอบดีมากทีค่ ดิ เตรียมตัวโดนจับไว้ลว่ งหน้า ตาม
รูปการณ์แล้วน้องแมนขณะนีเ้ ป็นผูไ้ ม่มวี ซี า่ เพราะถูก
ยกเลิกไปแล้วโดยอัตโนมัติ ชือ่ ของน้องแมนจะถูกส่ง
ไปยังฐานข้อมูลของหน่วยไล่ล่า หรือภาษาทางการ
เรียกว่า Compliance Section และหน้าที่ของอิม
แผนกนีค้ อื เป็น Ghost Buster หรือ บริษทั ก�ำจัดผีคะ่
Compliance Section ไม่ใช่ต�ำรวจ แต่ก็มีอ�ำนาจที่
จะจับคนเข้าทีค่ มุ ขังได้ จับได้เฉพาะคนทีไ่ ม่มวี ซี า่ แต่
ในบางกรณี ก็จบั คนมีวซี า่ มาสอบสวนและยกเลิกวีซา่
ได้เช่นกัน หากพบว่าท�ำผิดกฎ วีซา่ ทีถ่ อื อยู่ Compliance Section สามารถเข้าตรวจค้นตามบ้าน ร้าน
อาหาร ส�ำนักงาน หรือตามฟาร์มเก็บผลไม้ ที่มี
รายงานว่ามีผโู้ ดดวีซา่ อยูช่ กุ ชุมเป็นต้น อย่างไรก็ตาม
หน้าหน้าที่ของอิม ก็ต้องท�ำตามกฎหมายเช่นกัน ถึง
แม้ว่าจะขอเค้าตรวจค้นตามบ้านหรือร้านอาหารได้
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ตาม หากไปตรวจค้นแล้ว
ไม่เจอคนที่ตั้งใจจะมาจับก็ต้องรีบลากลับทันที ขืน
ชักช้าร�่ำไร ไม่ยอมไปเสียที ทางเจ้าของสถานที่ก็มี
สิทธิ์ แจ้งกลับในข้อหาบุกรุกได้เหมือนกัน
ในกรณีของน้องแมน หากมีอิมมาเยี่ยมใน
ขณะปฎิบัติหน้าที่อยู่ในครัวก่อนอื่น ทางเจ้าของร้าน
หรือพนักงานหน้าร้านก็ไม่ควรอนุญาติให้อมิ เข้าไปใน
ครัวทันที่ ที่ถูกต้องแล้ว จะต้องขอดูหมายค้น หรือ
Search Warrant และ ID Card จากอิมก่อน ว่า
ทุกคนเป็นเจ้าพนักงานตัวจริงหรือไม่ หากไม่มหี มาย
ค้นมา ก็ไม่ต้องอนุญาติให้เข้าไปในครัว ขั้นตอนต่อ
ไป หากน้องแมนวิ่งไม่ทันจริงๆ ก็ยืนเท่ห์ๆ ให้มัน
จับไปเหอะ เมื่อถูกพาขึ้นรถแวนไป Check in เข้าที่
วิลล่าลูดแล้ว ทางแผนต้อนรับของทางวิลล่าก็จะเรียก
น้องมาสอบสวน และบอกถึงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ร่วมทัง้
สิทธิ์ต่างๆ ของผู้ถูกจับ เช่นเราสามารถติดต่อทนาย
Migration Agent สถานกงสุล เพือ่ นฝูงญาติพนี่ อ้ งให้

มาเยีย่ มได้ ในขณะสอบสวนอาจมีการค้นตัวหาอาวุธ
แต่พงึ จ�ำไว้วา่ เจ้าพนักงานผูต้ รวจค้นร่างกายจะต้อง
เป็นเพศเดียวกันกับผูถ้ กู จับ หากผูถ้ กู จับเป็นผูห้ ญิง ผู้
ตรวจค้นต้องเป็นผูห้ ญิงเท่านัน้ หากเป็นชายก็ตอ้ งใช้
เจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ายเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่
ได้ระบุไว้ว่าหากผู้ถูกจับเป็นกระเทยจะใช้เจ้าหน้าที่
เพศหญิงหรือเพศชายจะเป็นผูต้ รวจค้นกันแน่คงต้อง
สอบสวนกันให้ละเอียดอีกขึน้ ว่า หล่อนผ่าแล้วหรือยัง
ยะเนียะ
ในกรณีของน้องแมนที่ถูกยกเลิกวีซ่าแบบ
อัตโนมัติ เมื่อถูกจับเข้าวิลล่าน้องแมนจะต้องยื่น
ความจ�ำนง ขอท�ำเรื่อง Revocation และขอติดต่อ
ทนายหรือ Agent โดยด่วน (ต้องเป็น Migration
Agent นะคะ ไม่ใช้เอเย่นท์นักเรียนทั่วไป) ที่บอกว่า
ต้องท�ำโดยด่วน เพราะน้องแมนต้องท�ำภายใน 2 วัน
ถ้ายังอยากจะออกมาดูโลกภายนอก หากภายใน 2
วันท�ำเรื่องไม่ทัน ก็ให้ตัวแทนของน้องเขียนไปขออิม
ต่อวเลาเพิ่ม แต่ได้แค่อีก 5 วันเท่านั้น หากไม่ทันก็
หมดสิทธิยนื่ ขอ Revocation ส่วนผีทา่ นอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้
เป็นนักเรียน แต่บงั เอิญถูกเชิญไปอยูว่ ลิ ล่าโดยกระทัน
หัน ก็เช่นเดียวกัน หากจะขอยื่นวีซ่าใดๆ ก็ต้องรีบ
ท�ำภายใน 2 วันแรกทีถ่ กู จับ (เมือ่ เจ้าหน้าทีอ่ มิ ได้แจ้ง
สิทธิในการขอวีซา่ แล้ว) แต่จะเป็นวีซา่ ประเภทไหนก็
คงจะต้องแล้วแต่สถานภาพของแต่ละบุคคลค่ะ
หากไม่มีโอกาสจะท�ำวีซ่าอื่นใด ก็น่าจะขอ
Bridging Visa E ออกมาเก็บของแล้วซื้อตั๋วเครื่อง
บินกลับบ้านเถอะค่ะ เพราะอย่าเข้าใจว่าจะได้พักที่
วิลล่าฟรีๆ นะคะ คิดราคาห้องพักเป็นรายวันค่ะ วัน
ละประมาณ $125 รวมอาหาร 3 มือ้ ตอน Check out
จะมีบลิ รวมออกมาให้ดู หากไม่จา่ ยทางอิมก็จะขึน้ ชือ่
ไว้ว่าเป็นผู้ติดหนี้ของรัฐบาล จะท�ำให้ไม่สามารถขอ
วีซ่ากลับเข้ามาในประเทศนี้ได้อีกในอนาคต
อ้อ! ก่อนจบเรื่องวิลล่าผีสิง ก็จะขอฝากข่าว
ถึงบรรดาผีอาวุโสรุ่นแรกๆ ที่เข้ามาตั้งแต่เดือน
เมษายน 1979 ที่ตอนแรกมาแบบเป็นคนปกติด้วย
วีซ่าอะไรก็ตาม แล้วอยู่เกินวีซ่ากลายเป็นผีก่อนวันที่
2 เมษายน 1984 ไม่เคยถูกจับไม่เคยเดินทางออกไป
ไหนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 1994 ซึง่ ทางการถือว่าเป็น
วันล้างป่าช้า ปลอยผีรุ่น 1 ให้กลายเป็นคน ออกวีซ่า
พีอาร์ให้อตั โนมัตโิ ดยไม่ตอ้ งยืน่ ขอ เพราะคงไม่มผี ตี น
ไหนกล้ามาขอแน่ๆ วีซา่ ประเภทนีเ้ รียกว่า Absorbed
Person Visa แปลตรงตัวเลยค่ะ แปลว่า ”วีซา่ ซึมซับ”
คืออยูน่ านจนซึมซับความเป็นออสซีเข้าไปเต็มตัวแล้ว
ก็ให้อยู่เป็น P.R ไปซะเลย หมดเรื่องหมดราว ผีท่าน
ใดเข้าข่ายคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามนี้ ก็ตดิ ต่อกับทนาย
ของท่านให้ Confirm กับอิม วีซา่ ชนิดนีบ้ อกทนายให้
Check กฎหมาย Section 34, PAM 3: Act based
Visas – Absorbed Person Visas ค่ะ ขอให้โชคดี
นะคะ สาธุ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

