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อัพเดทข่าวเด็ด
เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้อ่าน ได้หยุดพักผ่อนกันเต็มอิ่มไหมคะกับช่วง
เทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่และวัน Australia Day ที่ผ่านมา สำ�หรับตัวผู้เขียน
เองนั้น แอบไปเปลี่ยนบรรยากาศหนีความร้อนจาก Sydney ไปร้อนมากขึ้น
ที่ Perth เพราะอุณหภูมิของที่นั่นแตะ 38 องศา นอนอาบแดดจนเกรียมเป็น
บาร์บีคิวอยู่เป็นสัปดาห์ ร้อนรุ่มจนทนไม่ไหวเลยโดดขึ้นเครื่อง TG จาก Perth
ไปโผล่ที่กรุงเทพอยู่ต่ออีกครึ่งเดือน แฮปปี้สุดๆค่ะ
เมืองไทยช่วงปีใหม่ทผ่ี า่ นมา บรรยากาศโดยรวมคึกคัก สนุกสนานเป็นปกติดี
ไม่มีสถานการณ์ทางการเมืองให้ลุ้นหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยใดๆ ส่วนการ
นัดหมายชุมนุมของกลุม่ คนกีฬาสี โดยใส่เสือ้ เชียร์สใี ดสีหนึง่ มาร่วมชุมนุมก็คงจะ
มีบ้าง แต่ไม่ได้ก่อความเดือดร้อน รำ�คาญใจให้ใคร นอกจากนั้นก็มีข่าวคนไทย
7 คนทีถ่ กู ทหารเขมรจับในเขตชายแดนไทย-เขมร ในข้อหาบุกรุกและทำ�จารกรรม
ดูแล้วเป็นเรือ่ งการเมืองชัดๆ หาเรือ่ งกันเห็นๆ เอาเป็นว่าไม่ขอวิจารณ์กแ็ ล้วกันค่ะ
รอดูกันต่อไปค่ะ
ส่วนข่าวทีด่ แู ล้วถึงกับอึง้ ทึง่ หวาดเสียว และอดเป็นห่วงเยาวชนไทยอนาคต
ของชาติไม่ได้ อดคิดไม่ได้วา่ ระบบการศึกษาและข้อมูลเรือ่ งสุขภาพอนามัยดูจะ
เข้าไปไม่ทั่วถึงโรงเรียนตามเขตชนบทและถิ่นทุรกันดาร ข่าวนี้เด็ดมากค่ะ ทาง
กระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศเตือน เยาวชนไทยวัยรุ่นทั้งหลาย มิให้
นำ�ถุงพลาสติกก๊อบแก๊บมาใช้ผิดประเภทเป็นอันขาด เพราะจะเป็นอันตราย
ทั้งกับตัวผู้ใช้เองและตัวผู้ถูกใช้ นอกจากนี้จะมีผลเรื่องความไม่สะอาด ผิดหลัก
อนามัยแล้ว ถุงก๊อบแก๊บอาจทำ�ให้ผรู้ ว่ มใช้ตง้ั ครรภ์ได้ อ้าว ! งงกันละสิ ถุงพลาสติก
ก๊อบแก๊บทำ�ให้ติดโรคและตั้งครรภ์ได้ ทางกระทรวงออกมาเตือนว่า อย่าใช้ถุง
ก๊อบแก๊บแทนถุงยางอนามัยค่ะ เนื่องจากว่าในขณะนี้ วัยรุ่นในถิ่นทุรกันดาร
บางพืน้ ที่ ได้เล็งเห็นว่าจะถุงยางหรือถุงก๊อบแก๊บก็คอื ถุงเหมือนกัน ตามคอนเซ็ป
ของคำ�ว่าถุงก็น่าจะใช้ใส่ของได้เหมือนกัน แถมปรับขนาดได้อีก แบบว่า Free
Size ค่ะ คาดเดาว่าน่าจะใช้ประกอบกับหนังสติ๊กรัดปากถุงละมัง ดูข่าวนี้
แล้วเกิดความสงสัยว่า ที่เมืองไทยในบางพื้นที่นั้นขาดแคลนถุงยางอนามัย
กันขนาดนั้นเชียว หรือเป็นเพราะว่าราคาแพงจนวัยรุ่นซื้อไม่ไหว หรืออาจจะ
เพราะเหตุผลอื่นๆที่ทางการยังเดาไม่ออก แต่ขณะนี้ ถุงก๊อบแก๊บจากร้าน
สะดวกซื้อได้กลายเป็นอุปกรณ์คุมกำ�เนิดที่ฮิตติดเทรนด์วัยรุ่นโอท็อปไทย
เข้าไปแล้ว จนเดือดร้อนถึงกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมามาประกาศเตือนให้
หยุดใช้ถุงอย่างผิดวัตถุประสงค์เพราะถุงพลาสติกมีสารปนเปื้อนต่างๆและอาจ
เกิดอันตรายได้ หากใช้แล้วหลุดติดค้างอยู่กับอีกฝ่าย (ตามข่าวเขาว่าอย่างนั้น
จริงๆ ไม่ได้เมาท์เองนะ) และยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีค�ำ เตือนออกมาเพิม่ เติม สำ�หรับ
วัยรุน่ บางกลุม่ ทีไ่ ม่นยิ มถุงก๊อบแก๊บ เพราะขาดอนามัย ไร้รสนิยม กลุม่ นีส้ มัครใจ
ใช้ถุงยางอนามัยของจริง แต่เนื่องด้วยมีงบจำ�กัดในการซื้ออุปกรณ์สันทนาการ
และยึดถือนโยบายประหยัดเป็นที่ตั้ง ก็เลยนำ�อุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ค่ะ
อิงระบบรีไซเคิล ก็ทีกล่องภาชนะ Take away ยังนำ�มาล้างแล้วผึ่งให้แห้ง
แล้วนำ�มาใช้ใหม่กันได้ วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลยคิดเหมารวมเอาว่า น่าจะเป็นทฤษฎี
เดียวกันค่ะ (แหวะ! คิดได้ไงอ่ะ) เอาเป็นว่า ถือว่ามีทัศนคติที่ดีในด้านการ
ประหยัดค่ะ แต่บางสิ่งบางอย่างใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเหอะจะปลอดภัยกว่าค่ะ
อันนี้ทางราชการเป็นคนออกมาประกาศเตือนนะคะ ซึ่งทางผู้เขียนคิดว่า ใครๆ
ก็คงจะเห็นด้วยกับคำ�เตือนนีน้ ะคะ หากท่านผูอ้ า่ นสนใจข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ข่าวเด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์แบบเสี่ยงๆ ก็ลองหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตดู
นะคะ ประมาณต้นเดือนมกราคม 2554 นี้เองค่ะ
โห เขียนนอกเรื่องจนหมดเนื้อที่เลยคราวนี้ ก็แบบว่าทำ�ตามคำ�สั่งของท่าน
บ.ก.อะคะ แกบอกว่าไม่จ�ำ เป็นต้องเขียนแต่เรือ่ งวีซา่ น่าเบือ่ อย่างเดียวก็ได้ ปล่อยให้
เจ้าอื่นเขาเขียนบ้าง คือแกอยากจะให้ผู้เขียนนำ�เสนอเรื่องจิปาถะสัพเพเหระ
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แต่สอดแทรกวิชาการ (โห ยากนะเนีย่ ) ชือ่ คอลัมน์ VR Corner ซึง่ ไม่ได้ระบุวา่
เป็นมุมอะไร บางทีอาจจะเป็นมุมวีซา่ บางฉบับอาจเป็นมุมการศึกษา บางฉบับ
อาจเป็นการบ้านการเมือง หรือบางโอกาสอาจจะเป็นมุมเรือ่ ยเปือ่ ย เมาท์ไปเรือ่ ย
หรือตอบปัญหาสารพัด แล้วแต่สถานการณ์และเรือ่ งน่าสนใจในปัจจุบนั แต่อย่างว่า
ล่ะคะ คนทำ�อาชีพหลักเกีย่ วกับเรือ่ งวีซา่ และแนะแนวทางการศึกษาอย่างผูเ้ ขียน
ตั้งแต่เรียนจบในออสเตรเลียจนปัจจุบันลูกคนโตกำ�ลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
ก็ยงั ครำ่ �หวอดเกีย่ วกับเรือ่ งกฎหมาย วีซา่ และการแนะแนวการศึกษาอยู่ ก็ยอ่ ม
อดไม่ได้ทจ่ี ะวกเข้ามาเขียนเรือ่ งนีอ้ กี แหละ นิดนึงก็ยงั ดี อยากจะอัพเดทสถานการณ์
เรื่องวีซ่านักเรียน จากประเทศไทยสักหน่อย ก่อนจบในฉบับนี้คาดว่าท่าน
ผู้อ่านส่วนใหญ่ก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างว่าเดี๋ยวนี้ วีซ่านักเรียนจาก
ประเทศไทยนั้นขอยากเย็นเหลือหลายกว่าจะผ่านมาได้ จะว่าไปก็จริงค่ะ แต่ก็
ไม่ใช่วา่ จะยากไปซะทัง้ หมด วีซา่ นักเรียนแบ่งเป็นตัง้ หลายประเภท หลายระดับ
อย่างภาษาทางอิมเขาเรียกว่า Assessment Level น่ะคะ พวก Assessment
Level 1 จากประเทศไทย คือนักเรียนที่ขอวีซ่ามาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
หรือมาต่อ High School ค่ะ พวกนีเ้ ป็นนักเรียนเกรดดีทท่ี างประเทศนีอ้ า้ แขน
ต้อนรับเป็นอย่างยิง่ เพราะค่าเล่าเรียนแพงและเป็นกลุม่ เด็กทีไ่ ม่ได้เน้นมาทำ�งาน
ขอยืนยันว่าทำ�วีซ่าได้ง่ายมาก แบบว่า หลับตากดข้อมูลออนไลน์ 2-3 ที เป่า
หน้าจอคอมพิวเตอร์เพี้ยงเดียว ไม่เกิน 3 วัน ได้วีซ่าทันทีกันทุกราย แต่เท่าที่
ทำ�มาส่วนใหญ่ภายใน 48 ชัว่ โมง วีซา่ ก็ได้แล้วค่ะ สำ�หรับนักเรียนระดับอืน่ ๆความ
แตกต่างอย่างสุดขัว้ มีให้เห็นอย่างชัดๆ หากยืน่ ขอวีซา่ นักเรียนในระดับ Diploma
หรือ อาชีวะศึกษา หรือมาเรียนภาษาอย่างเดียวทีย่ น่ื จากประเทศไทยในขณะนี้
ส่วนใหญ่จะโดนสัมภาษณ์แบบหมดไส้หมดพุง ดีไม่ดี โทรไปสัมภาษณ์คนเป็น
Sponsor เรือ่ งเงินอีกต่างหาก โดนกันหมด หากตอบไม่เข้าท่าเข้าทาง ก็เตรียมตัว
โดนปฏิเสธได้เลยค่ะ เดี๋ยวนี้ประเภท ขอมาเรียน Dip 2ปี Package กับภาษา
ราคาถูกๆ อยากได้วีซ่ายาวๆ 2-3ปีนั้น ประเภทนี้ ขอบอกว่า มายากมากค่ะ
ทางสถานทูตบอกว่า เด็กที่สมัครเรียน Pattern แบบนี้ ดูก็รู้ว่าจะมาทำ�งาน
โดยใช้วีซ่านักเรียนบังหน้า โห.. รู้จริงแฮะ
ในมุมมองของอิม หากคนทีเ่ รียนจบปริญญาตรีแล้ว ก็ควรจะมาต่อปริญญาโท
ไม่ใช่ดันลดเกรดตัวเองลงไปเรียนแค่ Diploma ซึ่งเทียบเท่าแค่ปวส.หรือปวช.
อย่ากระนั้นเลย หากน้องๆอยากจะมาเรียนต่อในออสเตรเลียจริงๆ ก็ควรจะ
เลือกหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ความสามารถของเราจริงๆดีกว่า มีประโยชน์
กว่ากันเยอะ แถมได้วีซ่าง่ายอีกต่างหากค่ะ
ขอทำ�นายไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่า ตลาดแรงงานนักเรียนที่ชอบมาทำ�งานร้าน
อาหารไทยกันนั้น อาจมีการขาดแคลน หาพนักงานยากขึ้นทุกที ส่วนที่ทำ�อยู่
ก็อาจจะต้องกลับ เพราะอาจจะต่อวีซ่าแบบเดิมๆ ซำ้ �แล้วซำ้ �เล่า Dip 2 ปี +
Dip 2 ปี แบบขำ�ๆไปเรื่อยๆนั้น อาจจะทำ�ไม่ได้อีกต่อไป เอาเป็นว่านอกจาก
เขียนเตือนนักเรียนแล้วก็ถอื โอกาสอัพเดทข่าวกับท่านเจ้าของร้านไทยทัง้ หลาย
เอาไว้ดว้ ยในเวลาเดียวกันค่ะ ว่าปีนห้ี มอดูลกู แก้วทำ�นายว่า ร้านของท่านโดยเฉพาะ
ร้านไทยที่อยู่ในเมืองทั้งหลาย จะขายดิบขายดี ที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้น ส่วนที่
ขายดีบ้าง แย่บ้างก็จะดีขึ้นในปีนี้ แต่สิ่งที่จะทำ�ให้ท่านปวดหัวก็คือ เรื่องหา
พนักงานค่าแรงถูกๆ ราคาไทยๆ ไม่งา่ ยเหมือนเมือ่ ก่อนอีกแล้ว เพราะวีซา่ ไม่ผา่ น
อย่าลืมนะคะ คติประจำ�ใจนายจ้างในปัจจุบนั “พนักงานไทยมีนอ้ ย โปรดใช้สอย
อย่างประหยัด” พบกันในฉบับหน้านะคะ
					
พี่จอย Stellar

