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วีซ่าซึมซับ

เมือ่ สัปดาห์ทแี่ ล้วไม่ร้เู ป็นอย่างไร ท�ำไมมีผ้ถู ามไถ่กันเข้ามามากเรือ่ ง ‘CSRS’ แล้วทีง่ งไปกว่า
นั้นคือ ผู้ถามแต่ละท่านมีอาการประหลาดๆ ดูลึกลับ ซ่อนเร้นเหมือนก�ำลังสืบราชการลับกัน
อยู่ บางท่านก็เดินเหลียวซ้ายแลขวา มองหน้า มองหลัง ก่อนทีจ่ ะเข้ามาขอค�ำปรึกษา บางท่าน
มาแต่เสียงตามสายแบบกระซิบกระซาบเหมือนเกรงว่าใครจะได้ยิน แต่ที่เก๋ไปกว่านั้น มีอยู่ท่าน
หนึง่ เขียนเป็นจดหมายใส่ซองปิดแสตมป์สง่ เข้ามาขอค�ำปรึกษา คือคุณพีแ่ กบอกว่าไม่ถนัดใน
การใช้ e-mail และไม่กล้าเข้ามาพบ
ตอนแรกก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น ท�ำไมถึงได้มีผู้สอบถามเรื่องนี้มากผิดหู
ผิดตา ตอนหลังทราบมาว่า ทางอิมมิเกรชั่นลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วย
งานที่เรียกว่า ‘CSRS’ ในหนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานนี้เป็น
ตัวกลางรับเรื่องและบริการออกวีซ่าชั่วคราวหรือที่เรียกว่า Bridging Visa E
ให้กับผู้ที่อยู่ที่นี่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ หรือที่เรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือ บรรดา
ผีวีซ่าขาดทั้งหลาย ‘CSRS’ ย่อมาจาก Community Status Resolution
Service หรือหน่วยงานบริการให้ค�ำปรึกษาและหาทางออกให้กับผู้ที่อยู่ที่นี่
อย่างแอบแฝงให้หาทางออกอย่างถูกกฎหมายและถูกวิธี ภายใต้กฎเกณฑ์ขอ
งอิมมิเกรชั่น เพราะว่าหากอยู่อย่างไร้ตัวตน ไร้สถานภาพ โอกาสที่จะถูกคน
กดขี่เอารัดเอาเปรียบย่อมเกิดขึ้นได้ ควรจะหาทางออกที่ถูกต้องเพื่อสวัสดิภาพ
ของตนเอง หน่วยงานนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเรียกบรรดาผีที่ล่องลอยอยู่ตามแหล่ง
หลบซ่อนให้มาลงหม้อ เอ้ยไม่ใช่ มาขึน้ ทะเบียนขอค�ำแนะน�ำและขอ Bridging
Visa E เพื่ออยู่รอหาทางออกในการยื่นเรื่องที่ถูกต้องต่อไป เพราะบางท่านก็
กลายเป็นผีโดยไม่รู้ตัว และเมื่อวีซ่าขาดแล้วก็เกิดอาการกลัวที่จะโดนจับ กลัว
ถูกส่งกลับ กลัวต่างๆ นานา แล้วถ้าบางท่านโชคไม่ดี ไปเจอกับค�ำแนะน�ำผิดๆ
ยิง่ หนักเข้าไปอีก บางท่านถูกข่มเหงรังแกจากนายจ้างหรือเพือ่ นร่วมงานก็เพราะ
สาเหตุที่ตนเองมีจุดอ่อนตรงเรื่องไม่มีวีซ่านี่แหละ
อ่านมาถึงตอนนี้ ท่านผูอ้ า่ นคงจะร้องอ๋อแล้วว่า ท�ำไมผูท้ มี่ าขอค�ำปรึกษากับ
ผูเ้ ขียนในเรือ่ งนีจ้ งึ มีอาการแปลกๆ ก็เพราะว่าพวกท่านเหล่านีม้ คี วามหวาดระแวง
หรือพูดง่ายๆ ว่า พารานอยด์ ที่ไม่ใช่ พารากอน หรือพาราเซตามอลนั่นแหละ
ค่ะ เพราะว่าพวกเขาและเธอเหล่านั้นอยู่อย่างไม่มีวีซ่ากันมาเป็นเวลานาน ถึง
นานมากที่สุด แต่ละท่านอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ มากว่า 20 ปีทั้งนั้น การที่จะ
ออกมาประกาศตัวกับใครนัน้ ถือว่าเป็นการรวบรวมความกล้าอย่างสุดๆ แต่กำ� ลัง
จะบอกว่า หากต้องการค�ำแนะน�ำหรือหารือเรื่องวีซ่านั้น พวกท่านไม่ต้องมาพบ
ผู้เขียนด้วยตนเองก็ได้ค่ะ โทรเข้ามาหรือไม่ก็ส่ง e-mail มาก็ได้ หรือว่าจะใช้
วิธอี นุรกั ษ์นยิ มอย่างคุณพีค่ นทีเ่ ขียนจดหมายใส่ซองปิดแสตมป์มาก็ได้ไม่วา่ กัน
ค่ะ จะลองช่วยคิดค้นหาทางออกที่ดที สี่ ุดในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านนะ
คะ แต่ถ้าช่วยแก้ให้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะคะ ต้องขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้แก้ได้
ทุกเรือ่ ง เพราะการทีจ่ ะเสกให้ผกี ลายเป็นคนนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ ต้องใช้วชิ าขมัง
เวทย์และคาถาอาคมขั้นสูงค่ะ
คุณพี่ นินจา เข้ามาให้ช่วยเช็คข่าวว่า ‘CSRS’ เนี่ยมันมีอะไรแล้วข่าวลือว่า
มันจะเรียกไปรับวีซ่าให้อยู่อย่างถูกต้องเนี่ย จริงอ๊ะป่าว หรือจะใช้เป็นแผนการ
เรียกผีลงหม้อกันแน่ “ผมโดดวีซ่ามาเป็นปีที่ 30 แล้ว ก็อยากหาหนทางที่อยู่ได้
แต่จะให้เดินดุ่มๆ ไป ‘CSRS’ ก็เสี่ยงเกินไป เกรงว่าจะต้องฉลองครบรอบ 30
ปีที่ วิลลาร์วู้ด แทน” พี่จอยช่วยเช็คข่าวให้หน่อยนะครับว่ามันเป็นแผนหรืออิ
มก�ำลังจะมีนโยบายล้างป่าช้า ปล่อยวิญญาณให้ไปเกิดอย่างเมือ่ 30 กว่าปีทแี่ ล้ว
ทีม่ นี โยบายปล่อยผีเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 1984 โดยอิมมิเกรชัน่ ออกวีซา่ ทีเ่ รียกว่า
ABSORBED PERSON VISA ส�ำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ เป็น
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ผีมาเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปและต้องกลายเป็นผีก่อนวันที่ 2 เมษายน
1979 วีซ่าชนิดนี้ไม่ต้องยื่นใบสมัคร ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากว่าสามารถมี
หลักฐานทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ ตนเองนัน้ เป็นผูท้ ซี่ มึ ซับความเป็นออสซีเ่ ข้าไปเต็มตัว หรือ
ตั้งรกรากมีครอบครัวที่นี่ หากจะให้กลับไปประเทศดั้งเดิมของตนที่จากมานาน
จะเป็นการยากยิ่งที่จะอยู่รอดได้ เพราะซึมซับความเป็นออสซี่เข้าไปเต็มๆ แล้ว
เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เทศกาลปล่อยผี ล้างป่าช้าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่ก็มี
โอกาสเป็นไปได้ แต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้น ไม่มีใครทราบ นอกจากทางอิมมิเกรชั่น
เท่านั้น
คุณพี่นินจาก็เลยมองซ้ายมองขวามาขอให้ช่วยตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติม
และควรไหมทีจ่ ะไปติดต่อ ‘CSRS’ เพือ่ ท�ำ BVE เพราะตอนนีห้ างานท�ำยากขึน้
ทุกที เพราะร้านอาหารฝรัง่ แต่ละแห่งขอเช็คก่อนว่ามีวซี า่ ท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย
หรือไม่ เพราะนายจ้างก็เสี่ยงกับการถูกปรับเป็นเงิน 5,000 เหรียญ หากจ้างคน
ที่ไม่มีวีซ่าท�ำงาน แต่ครั้นจะไปท�ำร้านไทยก็เกรงว่าจะเจอปัญหาแจ้งจับกันเอง
อะไรท�ำนองเนี้ยะ
ค�ำตอบ มี 2 ออพชั่นค่ะ คือควรจะไปติดต่อค่ะหากอยากได้ BVE หรือ
ถ้าอยากกลับเมืองไทย ออพชั่นสองคือ รอวันฮาโลวีนครั้งต่อไปค่ะ เพราะเท่า
ที่ดูจากสถานการณ์ต่างๆ ของคุณนินจาแล้ว ‘CSRS’ ช่วยได้เพียงให้ BVE
เพื่อเดินทางออกแบบ One Way อย่างถูกกฎหมายและจะไม่โดนกักขังที่
สนามบินค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรตัดสินใจเลือกเองนะคะ เพราะทางแรกคือสิ่ง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนทางเลือกที่สองก็คือทางเดิมๆ ที่คุณเดินไปมา
อยู่กว่า 30 ปีแล้วในออสเตรเลีย ผู้เขียนไม่สามารถช่วยตัดสินใจให้ได้ แต่
อย่างไรก็ตาม หากวีซ่าซึมซับที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นไม่มีข้อก�ำหนดเรื่องวันที่และ
เวลาเฉพาะที่ทางอิมก�ำหนดแล้วละก็ ต้องบอกว่า คุณพี่นินจานี่แหละค่ะ ควร
ได้รับวีซ่า ABSORBED PERSON VISA ไปครองอย่างแน่นนอน เพราะ
เวลาที่ผ่านมากว่า 30 ปีที่นี่ หากจะให้คุณพี่ไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองไทย ก็คงจะ
เป็นการใจร้ายเกินไป ความจริงออสเตรเลียน่าจะใจดีท�ำอย่างเมืองไทย เพราะ
เห็นมีแรงงานพม่าเป็น ABSORBED PERSON อยู่เกลื่อนกลาด ส่วนใหญ่
ก็มาจาก Skill ในการซักผ้าและถูบ้าน เพราะในยุคนี้คนรับใช้ คนท�ำงานบ้าน
เป็นชาวไทยหายากมากเลยต้องอิมพอร์ต เพราะถือว่าเป็น Skill Shortages
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