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วีซ่าคุ้มครองผู ้ลภ
ี ้ ัย
ใช่ แล้วค่ะ วันนีเ้ ราจะคุยกันเรือ่ ง Protection Visa แต่ต้องขอบอกตาม
ตรงว่าเป็นวีซ่าชนิดเดียวทีท่ างบริษัทเราไม่รับท�ำนะคะ ก็เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่
ติดต่อขอท�ำวีซ่าประเภทนีม้ ักจะไม่ใช่ เรือ่ งจริง โดยเฉพาะผู ้ทบี่ ังเอิญอยาก
จะลีภ้ ัยทีม่ าจากประเทศไทยทัง้ หลาย ก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครทีจ่ ะเข้าข่ายเป็น
Refugee เลยซั กคนเดียว ถ้าผู ้เขียนขืนใจอ่อนยอมยืน่ เรือ่ งให้ก็จะพากันวิบัติ
กันทัง้ ลูกค้าและเอเจ้นท์เป็นแน่แท้ เพราะอิมมิเกรชั่ นก�ำหนดบทลงโทษพวกที่
ยืน่ เรือ่ งแบบปลอมๆ แต่งนิยายหลอกลวงอิมมิเกรชั่ นเพือ่ จะขอวีซ่าผู ้ลภี ้ ัยไว้
อย่างหนัก คือ ถ้าพิจารณาใบสมัครแล้วไม่ใช่ เรือ่ งจริงหรือเจอหลักฐาน
ปลอม เอกสารปลอมทัง้ หลาย จะถูกปรับ 210,000 เหรียญ และจ�ำคุก 10
ปี แต่ทหี่ นักกว่านัน้ คือถ้าจับได้ว่าเอเจ้นท์เป็นผู ้ด�ำเนินการและหลอกคนมา
ยืน่ เรือ่ งปลอมๆ แบบนีถ้ ึง 5 คนขึน้ ไป โทษจะหนักขึน้ ไปอีก คือ ถูกปรับ
420,000 เหรียญ และจ�ำคุก 20 ปี ทีนเี ้ ข้าใจหรือยังคะว่าท�ำไมจึงไม่รับท�ำ
เรือ่ งนีใ้ ห้ใครทัง้ นัน้
แต่ที่เขียนเรื่องนี้ให้อ่านกันก็เพราะว่าเห็นคนไทยโดนหลอกให้ท�ำวีซ่าผู้ลี้ภัยกัน
มากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง และสุดท้ายก็เห็นว่าเดือดร้อนกันถ้วนหน้าเพราะต้องสูญทั้งเงิน
และสูญทั้งวีซ่า รวมทั้งหมดโอกาสในการท�ำวีซ่าอื่นๆอีกในประเทศออสเตรเลีย ก็เลย
อยากจะเขียนให้ความรู้ ให้ผู้อ่านเก็บไว้เป็นภูมิคุ้มกันเบื้องต้นก็แล้วกันนะคะ
ผู้อ่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าบทลงโทษมันรุนแรงขนาดนี้แล้วท�ำไมพวกเอเจ้นท์
18 มงกุฏทั้งหลายยังกล้าหลอกคนให้ท�ำวีซ่าผู้ลี้ภัยอยู่อีก ค�ำตอบคือพวกนี้มันเล่ห์เหลี่ยม
แพรวพราวค่ะ ส่วนใหญ่จะสาวไปไม่ถึงตัวคนยื่นให้ คือพวกนี้จะใช้วิธียื่นวีซ่าแบบ
ออนไลน์ให้ลูกค้าที่มันหลอก โดยท�ำทีเป็นลูกค้ายื่นเรื่องเอง กรอกเองทั้งหมด และไม่
ลงชื่อเอเจนท์ในการยื่นเรื่อง การท�ำแบบนี้อิมฯไม่สามารถจับได้ว่าใครเป็นคนยื่นเรื่อง
ให้ถ้าไม่มีหลักฐานมาร้องเรียนกัน ซึ่งก็หาหลักฐานมาเอาผิดมันยาก เพราะพวกนี้จะ
เรียกเก็บค่าด�ำเนินการเป็นเงินสด และไม่ออกใบเสร็จที่มีตราประทับของบริษัทให้ ส่วน
ใหญ่แล้วเอเจ้นท์ 18 มงกุฏที่เป็นชาวต่างชาติจะมีลูกจ้างหรือแผนกนกต่อเป็นคนไทย
เพื่อคอยออกไปหาลูกค้าไทย หรือพูดง่ายๆคือออกไปล่าเหยื่อนั่นแหละค่ะ
คนไทยที่มาใหม่ๆจะเป็นเป้าหมายของพวกนี้ ถือเป็นเหยื่อที่หลอกง่าย เชื่อง่าย
และไว้ใจคนง่ายที่สุด เท่าที่ฟังมาก็โดนหลอกให้จ่ายค่าวีซ่ากันไปคนละ 6-7 พันเหรียญ
โดยหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วค่าใบสมัครวีซ่าผู้ลี้ภัยที่อิมฯเรียกเก็บคือแค่ 35 เหรียญเท่านั้น
ส่วนต่างก็เข้ากระเป๋าเอเจ้นท์หรือนายหน้าแผนกจัดหาคนไปตามระเบียบ
มารู้จักวีซ่าชนิดนี้กันค่ะ Protection Visa ในออสเตรเลียมีทั้งหมด 3 ประเภท
แต่วนั นีเ้ ราจะคุยกันถึงตัวทีค่ นไทยโดนหลอกให้ทำ� มากทีส่ ดุ คือ Onshore Protection
Subclass 866 วีซ่าชนิดนี้ยื่นได้เมื่ออยู่ในออสเตรเลียแล้ว เข้ามาด้วยวีซ่าอื่นๆตาม
ปรกติ แต่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่ควรจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลออกสเตร
เลีย จึงยื่นขอ Onshore Protection เพื่อจะขอเป็น Refugee หรือผู้ลี้ภัย ส่วน
ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในกฏหมายของอิมมิเกรชั่น Migration Act 1958
นั้นว่าไว้ว่า

“Owing to a well-founded fear of persecution; is unable
or unwilling to return to their home country or to seek the
protection of that country.”

ก่อนยื่นเรื่องควรจะตีความค�ำว่า “Well-founded fear of Persecution”
ให้ดีก่อน ผู้ที่ตกอยู่ในสถาณการณ์อันตราย, อยู่ในภาวะของความหวาดกลัว, หวาดระแวง
ว่าจะถูกตามฆ่า หรือประทุษร้าย หรือถูกจองจ�ำ, ถูกคุกคาม หากต้องกลับไปอยู่ใน

ประเทศที่ตนเองได้หนีออกมาแล้วนั้น สวนใหญ่จะเป็นเรื่องของสงคราม, การฆ่าล้าง
เผ่าพันธ์, สงครามศาสนา และการก�ำจัดบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล และการ
ปกครองในประเทศนั้นๆเป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นในอดีตมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ในเขมร,
ผู้ลี้ภัยคอมมิวนิสต์ในลาว และเวียดนาม, ผู้นับถือศาสนานิกายอื่นๆที่ถูกริดรอนเสรีภาพ
ในอิหร่าน, ผู้ประท้วงในเหตุการณ์ปราบจลาจลในจีนที่เทียนอันเหมินสแควร์, สมาชิก
นิกายฟาหลุนที่ถูกรัฐบาลจีนตามล่าเป็นต้น ประเทศไทยไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงแบบ
นั้น ถ้าจะมาอ้างว่าขอลี้ภัยเพราะกลัวว่ากลับไปจะถูกฆ่าเพราะหนีเจ้าหนี้, หรือโกงแชร์
กันมาจากประเทศไทยหล่ะก็เตรียมตัวถูกปฏิเสธวีซ่าได้เลย เพราะเหตุผลของความกลัว
แนวนี้มันไม่เข้าข่าย definition ของค�ำว่า Refugee ทั้งของ Migration Act และ
ของ UNHCR
การที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าผู้ลี้ภัยไปโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานอ้างอิงที่พิสูจน์ได้นั้น
ทางอิมฯถือว่าเป็นการหลอกลวงเจ้าหน้าที่โดยเจตนา จะมาอ้างว่าถูกหลอกนั้นก็ฟังไม่
ขึ้นเท่าไหร่ ทางที่ดีถ้าใครมาชักชวนให้คุณท�ำวีซ่าชนิดนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อ นอกจากเรื่อง
ของคุณจะมีมูลความจริงและหลักฐานประกอบที่มีน�้ำหนักจริงๆ เพราะคุณจะต้องถูก
สัมภาษณ์อีกด้วยว่าที่เอเจ้นท์เขียนบรรยายเรื่องไปนั้น จริง-เท็จแค่ไหน
เท่าที่เห็นมาคนไทยที่ถูกหลอกให้ยื่นวีซ่าส่วนใหญ่จะมาด้วยวีซ่านักเรียนหรือวีซ่า
ท่องเที่ยว และเป็นกลุ่มทีไม่ช�ำนาญการใช้ภาษาอังกฤษ จะเข้าไม่ถึงข้อมูลต่างๆของอิม
มิเกรชั่น จึงหลงเชื่อคนที่มาหลอกให้ท�ำวีซ่าได้ง่ายๆ ปรกติแล้วถ้ายื่นขอวีซ่าชนิดนี้ทา
งอิมฯจะพิจารณาเร็วมากเพราะแค่ปฏิเสธอย่างเดียว มองปุ๊ปปฏิเสธปั๊บไม่เกิน 2-3
อาทิตย์ก็ปฏิเสธแล้ว แต่ว่าพวกเอเจ้นท์ 18 มงกุฏก็จะหลอกคุณต่อไปอีก เพราะตาม
ระบบเมือ่ วีซา่ ถูกปฏิเสธ คุณจะสามารถอุธรณ์กบั AAT (Administrative Appeal
Tribunal) ได้อีกซึ่ง AAT จะใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะถึงคิว คือพูดง่ายๆว่ากว่าคุณ
จะรู้ตัวว่าถูกหลอกส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 ปีครึ่ง และเมื่อถึงเวลานั้น เอเจ้นท์ 18 มงของ
คุณหรือพวกนกต่อคนไทยทั้งหลายก็หายตัวกันไปหมดแล้ว ทิ้งไว้แต่สภานภาพความ
เป็นผีไร้วีซ่าให้คุณ เงินที่เสียไปเกือบหมื่นเหรียญคือได้แค่ซื้อเวลา อยู่ด้วย Bridging
Visa แค่ปีกว่า และหลังจากนี้เมื่อ AAT ตอบปฏิเสธเรื่องของคุณมาก็คือจบข่าวต้อง
กลับอย่างเดียว ถ้าไม่กลับดีๆเองก็จะมีเจ้าหน้าที่จากอิมมาตามตัวกลับ และขอเตือน
อีกทีเพราะหลังจากที่คุณยื่นขอวีซ่าผู้ลี้ภัยปลอมๆนี้แล้ว ประวัติคุณจะถูกจารึกไว้ใน
แฟ้มบุคคลต้องห้ามของอิมมิเกรชั่นตลอดไป โอกาสที่จะขอวีซ่าชนิดอื่นๆต่อไปในอนาคต
ก็ดูจะริบหรี่ ขอย�้ำอีกทีนะคะว่าจะขอวีซ่าอะไรก็ได้ แต่อย่ายื่นเรื่องวีซ่าผู้ลี้ภัยในออสเตรเลีย
เด็ดขาด หากไม่ใช่เรื่องจริง และจ�ำไว้เสมอว่าเวลาจ่ายเงินค่าท�ำวีซ่าหรือค่าอะไรให้ใคร
ก็ตามจะต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานว่ามาจากบริษัทนั้นๆ แล้วถ้าตัวแทนของคุณบอก
ว่ายื่นวีซ่าออนไลน์ให้คุณแล้ว ต้องขอดูใบเสร็จจากอิมมิเกรชั่นด้วย จะมีเลขประจ�ำตัว
ของใบสมัครคุณอยู่ถ้าเขาได้ยื่นให้จริงๆ อีกอย่างคุณควรจะขอนามบัตรเอเจ้นท์ที่ท�ำ
เรื่องวีซ่าของคุณไว้ด้วยซึ่งในนั้นจะมีเลขทะเบียนใบอนุญาต MARA ที่เป็นหน่วยงาน
ภายใต้อิมมิเกรชั่นซึ่งควบคุม Immigration Agent ทุกคน บางทีรายละเอียดปลีก
ย่อยเหล่านี้ก็ใช้มาเป็นเกราะป้องกันเบื้องต้นของคุณได้ไม่มากก็น้อย อย่าปล่อยปละ
ละเลยหรือปล่อยผ่านอะไรง่ายๆจนเกินไป เพราะด้วยอุปนิสัยง่ายๆสบายๆของคนไทย
นี่แหละค่ะที่เป็นจุดอ่อนที่ท�ำให้พวก 18 มงกุฏทั้งหลายมองเห็นและชอบที่จะหลอกคน
ไทยเป็นที่สุด มาลองเปลี่ยนดีกรีของการเชื่อคนง่ายระดับ 10 ให้ลดลงเหลือแค่ระดับ
5 ก็พอ จะได้หลอกยากขึ้นบ้างค่ะและขอใบเสร็จทุกครั้งหากจ่ายเงินให้ใครไป ขอเอาใจ
ช่วยทุกคนนะคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

Disclaimer: This Article is intended to provide general information on visa issues and does not constitute legal advice or migration advice and no
responsibility is accepted by the writer or the publisher. Immigration law is complex and constantly changing without prior notice. Please seek advice and
assistance from a registered Migration Agent.
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