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“ความแน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอน” เรา
ท่านทั้งหลายไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากนัก
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังค�ำ
สอนในศาสนาพุทธที่ว่า “เมื่อเกิดขึ้น ก็ย่อมมีแปร
เปลี่ยน แล้วสุดท้ายก็ดับไป” ซึ่งสัจจธรรมข้อนี้ใช้ได้
กับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้น
ขึ้นต้นแบบนี้อย่าพึ่งคิดว่าผู้เขียนคงใกล้จะลา
บวชเต็มที ยังค่ะ ยังอยู่ที่เดิม ท�ำงานรับใช้ตนเอง
และสังคมในโลกของความเป็นจริงต่อไป อย่างไร
ก็ตาม กฎหมายเรื่องวีซ่าของประเทศนี้ ก็หนีไม่พ้น
กฎของความไม่แน่นอน เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยมาก ถึงบ่อยทีส่ ดุ โดยเฉพาะวีซา่ ประเภท Skilled
Migration ซึง่ กระทบนักเรียนต่างชาติทลี่ งทุนลงแรง
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่เคยเป็นที่ต้องการของ
ประเทศนี้ แต่พอเรียนจบก็กลับกลายเป็นอาชีพที่ไม่
ต้องการอีกต่อไป
ในอดีตเมือ่ ประมาณ ปี 2000 ต้นๆ นักเรียนต่าง
ชาติที่เรียนจบทางด้าน I.T., Account หรือแม้กระทั่ง
Cook ได้ P.R. กันง่าย เหมือนอิมอยากจะรีบแจกให้
ฟรีๆ เรียนจบแค่ปีเดียวก็ได้แถมไม่ต้องใช้ IELTS อีก
จ�ำได้ว่าเคยยื่นให้เด็กที่เรียนจบ I.T. หลายคนในช่วง
นั้น ใช้เวลาคนละไม่เกิน 7 วัน ก็ได้จดหมาย P.R กัน
แล้ว ในปีต่อๆ มาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นต้องเรียนอย่าง
น้อย 2 ปี ในออสเตรเลีย และ IELTS 5.0 ส่วนวิชาชีพ
ยอดฮิตของเด็กต่างชาติ รวมทัง้ เด็กไทยก็คอื Cookery, Hairdressing, Graphic Pre-Press, Patisserie,
Retail Baking อะไรท�ำนองนัน้ ทีผ่ า่ นมาก็ได้ P.R กัน
ตูมๆ จนกลายเป็นว่า หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย
แทบจะขายไม่ออก เพราะเด็กต่างชาติแห่มาลงเรียน
Cook กับ Hairdressing กันหมด เพราะประหยัด
กว่าแถมได้ P.R กันเห็นๆ เมื่อ Supply ล้นตลาด
Demand ก็หายไป จากที่เคยได้กันง่ายๆ ก็เกิดการ
ปรับเปลี่ยนให้ยากขึ้นเรื่อยๆ จาก IELTS ที่เคยเอาแค่
5.0 ก็กลายเป็น 6.0 และแล้วไปๆมาๆล่าสุด อาชีพ
ยอดฮิตที่เคยเป็นที่ต้องการก็ถูกถอนออกไป เล่นเอา
บรรดาโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรเหล่านี้ถึงกับแทบ
จะกลั้นใจตายปิดตัวกันไปที่ละโรงสองโรง
ท่ า นผู ้ อ ่ า นก็ อ าจจะเคยเห็ น ข่ า วตามหน้ า
หนังสือพิมพ์กันมาบ้างว่ามีการประท้วงจากกลุ่ม
ชายฉกรรจ์ชาวอินเดียที่เรียนเสริมสวย Salon และ

“พีอาร์ออพชั่น”

Hairdressing College ที่ปิดตัวไป จนนักเรียนถูก
ลอยแพกันอยู่บ่อยๆ ก็เนื่องจากว่า อิมตกใจกับสถิติ
ของใบสมัคร P.R สาขา Hairdressing และ Cook จึง
รีบเปลี่ยนกฎแทบไม่ทัน ขื่นปล่อยต่อไปอีกปีสองปี
ทีนี้แหละเราจะมีช่างท�ำผมชาวอินเดียกันทุกหย่อม
หญ้า ส่วนงานสาขา Cook กับ Chef ก็คงจะกลาย
เป็นของนักเรียนต่างชาติทั้งหมด คราวนี้แหละเด็ก
ออสซีคงจะถูกถีบออกนอกเมืองกลายไปเป็น Farmer
กันหมดเป็นแน่แท้
เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลที่ตามมา และแล้วการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องวีซ่าประเภทนี้ รวม
ทั้งวีซ่านักเรียนก็เข้ามาเยือน วีซ่านักเรียนจากบาง
ประเทศที่เคยได้ง่ายๆ ก็กลายเป็นยากถึงยากที่สุด
และมีการแบ่งเกรดของระดับหลักสูตรที่มีผลกับ
ความยากหรือง่ายของวีชาอย่างเห็นได้ชัด นักเรียน
ทีจ่ ะเข้ามาเรียนพวก Dip 2 ปี ราคาถูกๆ เรียนน้อยๆ
ท�ำงานเยอะๆ ต่อไปนี้ วีซา่ ขอยากมาก ต้องโชว์หลัก
ฐานการเงินมากมาย และต้องผ่านการสัมภาษณ์จาก
สถานฑูตโดยเจ้าหน้าที่อิมที่เหมือนกับว่าถูกเทรนมา
จากหน่วยสืบราชการลับของสันติบาลอะไรท�ำนอง
นั้น ในทางตรงกันข้าม หากยื่นวีซ่ามาเรียนหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัยยืน่ ออนไลน์ปบุ๊ เดียว ไม่เกิน 3 วัน
วีซา่ ก็ผา่ นแถมไม่ตอ้ งโชว์หลักฐานการเงินอีกต่างหาก
เห็นได้ชัดว่าแตกต่าง
ส่วนวีซ่าแบบ Skills ของพวกนักเรียนต่างชาติที่
เคยเรียนจบแล้วยืน่ ได้งา่ ยๆ ในสายวีชาชีพยอดฮิตใน
อดีตเช่น Cook, Hairdressing และ Graphic PrePress นั้น ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน อาจท�ำให้น้องๆ นักเรียนไทยหลายๆ คน
แทบจะหมดหวัง อุตสาห์เรียนมาจนจบหรือใกล้จะ
จบ กลับกลายเป็นยื่นไม่ได้แล้ว อย่าพึ่งหมดหวังนะ
คะ ลองมาดูทางออกทีย่ งั เหลืออยู่ แม้วา่ จะไม่งา่ ยนัก
แต่กไ็ ม่ยากเกินไปหากลองพิจารณาดูดๆี ว่า Option
ไหนจะเหมาะที่สุดส�ำหรับคุณ
1. Visa Subclass 457- Business Long Stay
จะต้องมีนายจ้าง Sponsor และนายจ้องจะต้องผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติ และต้องได้รับการอนุมัติ
ก่อนจึงจะเสนอชือ่ ลูกจ้างได้ และจะต้องจ่ายเงินเดือน
ตามอัตราทีท่ างอิมก�ำหนด ลูกจ้างจะต้องมีคณุ สมบัติ
และเรียนจบในวิชาชีพนั้นๆ พร้อมทั้งได้ IELTS อย่าง

ต�่ำ 5.0 (ในบางอาชีพ)
2. Visa Subclass 856 หรือ 121- ENS (Employee Nomination Scheme)
กฎเกณฑ์การพิจารณานายจ้างจะคล้ายกับวีซ่า 457
ต่างกันตรงที่ลูกจ้างจะได้เป็น P.R เลยหากได้รับ
อนุมตั วิ ซี า่ ส่วน 457 จะได้เป็นแค่วซี า่ ท�ำงานชัว่ คราว
ทีละ 4 ปี ENS- ลูกจ้างจะต้องมีผล Skills Assessment,
IELTS และประสบการณ์ท�ำงานที่ท�ำกับนายจ้างที่ยื่น
เรื่องให้อย่างน้อย 12 เดือน ก่อนยื่นเรื่อง
3. Visa Subclass 857 – RSMS (Regional
Skilled Migration Scheme)
วีซ่านี้เหมาะที่สุดส�ำหรับนักเรียนที่จบจากหลักสูตร
ยอดฮิต และอยากได้ P.R ทันที ไม่ว่าจะจบ Cook,
Hair, Graphic, ซ่อมรถยนต์, ซ่อมตูเ้ ย็น, ท�ำขนมครก
หรืออะไรก็แล้วแต่ หากมีคนจ้างงานที่อยู่ ต.จ.ว  
หรือ Regional Area ที่เรียกว่าเขต Low population growth areas นอกเมืองหลวงของแต่ละรัฐ เขต
ไหนก็ได้ทไี่ ม่ใช้ Sydney, Wollongong, New castle,
Brisbane, Gold coast, Perth, Melbourne เป็นต้น
บางเมืองของ Central coast ก็ถือว่าเป็น Regional Area  เหมือนกัน ทาง Stellar พึง่ จะท�ำให้รา้ น
อาหารในเขตนัน้ ได้รบั การอนุมติจาก RCB (Regional
Certifying Body) ส่วนนักเรียนหรือผู้สมัครจะต้อง
มีคุณสมบัติอย่างน้อยก็จบ Diploma ในสาขานั้นๆ
ส่วนความสามารถด้านภาษาหากบกพร่องไปบ้างก็
ไม่เป็นไร ขอให้ได้ IELTS แค่ 4.5 ก็หรูแล้ว มีโอกาส
ได้ P.R เหมือนกันจากวีซ่า RSMS มีข้อแม้อยู่ว่า หาก
ได้ P.R แล้ว จะต้องอยู่ในเมืองนั้น และท�ำงานให้
นายจ้างที่เสนอชื่อคุณเป็นเวลา 2 ปีเต็ม หากครบ
2 ปีแล้วย้ายออก หรือกลับเข้ามาท�ำงานในเมืองก็
ไม่มีใครห้าม แต่ว่าถ้าย้ายหนีก่อนครบ 2 ปีละก้อ
ทางอิมจะตามไปทวงวีซ่า P.R คืนทันทีเหมือนกันค่ะ
อย่างไรก็ตาม วีซ่า ก็คือวีซ่า ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ หากต้องการได้ P.R ก็ควรจะรีบเร่งหาข้อมูล
เรือ่ ง RSMS ก่อนทีใ่ บสมัครของวีซา่ ประเภทนีจ้ ะมาก
เกินความต้องการของชาว ต.จ.ว กันอีก อย่าลืมนะ
คะ “ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน”
พบกันใหม่ฉบับหน้า
   พี่จอย Stellar

