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Chef or Cook?

ตั้งแต่เขียนแนะน�ำเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวแบบขอทีเดียวได้ 3 ปีรวดให้คุณพ่อคุณ
แม่ได้แวะมาอยู่กับคุณลูกที่ตั้งถิ่นฐานถาวรในออสเตรเลียในฉบับก่อนหน้านี้ ก็
ท�ำเอาโดนเจ้าหน้าที่อิมที่สถานทูต แซวว่า สงสัย Product ตัวนี้ ท่าจะขายดี คง
เห็นเรายื่นเรื่องให้ลูกค้าวีซ่าแบบ Non Stop เป็นแน่แท้ ความจริงก็ต้องถือว่า
เป็นความใจดีของทางอิมที่อนุญาติให้พ่อ แม่ลูก ได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนานๆ
ถึงแม้ว่าจะเป็นวีซ่าแบบชั่วคราวก็ตาม และข้อดีอีกอย่างก็คือ ไม่ต้องเสียค่าท�ำวี
ซ่าบ่อยๆ อย่างน้อยก็ภายใน 3 ปี ขอบอกเลยว่าคุ้มค่ะ รีบๆ ท�ำกันนะคะ ก่อ
นที่กฏเรื่องวีซ่าชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงอีก สอบถามรายละเอียดได้ที่ Stellar
Australia Visa@stellaraustralia.com หรือ 02 912 7489 ค่ะ
ส่วนวีซ่าที่ฮอตยิ่งกว่าคือ Skilled Nomination Visa SC190 ที่เขียน
ถึงในฉบับที่แล้ว ว่าจะเปิดให้สมัครวันที่ 14 กรกฏาคม - 25 สิงหาคม 2014
ปรากฏว่าพอวันที่ 14 กรกฏาคม เว็บอิมเปิดได้ไม่ถึง 15 นาที ก็ขายหมดเกลี้ยง
หมดโควต้าใบสมัคร คาดว่าผู้สมัครชาวอินเดียและชาวจีนทั้งหลายคงนั่งจ้องหน้า
จอคอมพิวเตอร์รอตั้งแต่คืนวันที่ 13 July พอเที่ยงคืน 1 นาทีปั๊บ ก็กระหน�่ำ
กดปุ่ม Enter กันทันที ส�ำหรับผู้ที่พลาดรอบนี้ไป รอเปิดรับสมัครครั้งหน้าวัน
ที่14 ตุลาคม 2014 ก็แล้วกันนะคะ ระหว่างนี้สอบ IELTS ให้ได้ 6.0 ทุก Part
ไปพลางๆ ก่อน
ส่วนน้องๆที่ตื่นเต้นดีใจกับข่าวคราวที่อิมมิเกรชั่นใส่อาชีพพ่อครัวเข้าไปใน
Occupation List ที่จะขอ PR แบบไม่ต้องมีผู้ Sponsor ได้นั้น ความจริง
ก็เห็นแต่แรกแล้วว่า ไม่ใช่จะได้ง่ายๆ อย่างสมัยก่อน แต่ก็ท�ำเอาบรรดา College
ที่สอนเรื่อง Cookery น�ำมาใช้โปรโมทเป็นจุดขายได้เป็นอย่างดี ก็ดีนะคะ หาก
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ชอบทางนี้จริงๆ ก็เรียนไปเถอะค่ะ อย่างน้อยจบไปก็มีความรู้เรื่อง Cookery
ติดตัว ถึงแม้จะยื่น PR ไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็มีวุฒิไปสมัครงานได้ หรือถ้าไม่มี
คนสปอนเซอร์จริงๆ ก็เอาวิชาความรู้นี้มาท�ำกับข้าวให้ตัวเองและครอบครัวได้ค่ะ
เป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกต่างหาก เหตุผลที่ดูง่ายๆ ว่าท�ำไมจึงเป็นเรื่องยากส�ำหรับ
พ่อครัว / แม่ครัวไทยที่จะมีโอกาสขอวีซ่า PR แบบไม่ต้องมีผู้สปอนเซอร์นั้น ดู
ได้จากความหมายของอาชีพ อาชีพที่อิมต้องการและใส่คืนไปใน List เมื่อวันที่
1 July 2014 นั้น คืออาชีพ CHEF ค่ะ ไม่ใช่ Cook ความหมายของ CHEF
ก็คือหัวหน้าครัว หรือผู้คุมครัวทั้งหมด จะว่าไปก็เหมือนกัปตันทีมซึ่งต้องเป็นทั้ง
หัวหน้า ผู้ออกแบบรายการอาหารและดูแลควบคุมการท�ำงานของ Cook อีกที
อ่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่าง Jamie Oliver, Matt Moran, Gordon
Ramsay เนี่ย พวกนี้คือ Chef หรือ Executive Chef แต่ป้าพร ลุงอ๊อด พี่
เอ๋ น้องอ๋อ ที่ก�ำลังเรียนไป ท�ำงานไปด้วยเนี่ย เรียกว่าเป็น Cook ค่ะ แต่ภาษา
ไทยเราเรียกเบ็ดเสร็จรวมกันหมดไม่ว่า  Chef ไม่ว่า  Cook ถือว่าเป็นพ่อครัว
หรือแม่ครัวทั้งนั้น ก็เลยเข้าใจกันไปว่า อิมจะหยวนๆ ให้ผ่านไปได้ ซึ่งต้องบอก
ว่า ยากมากค่ะ เพราะอิมออกกฏว่า นอกจากจะผ่าน Pass mark 60 คะแนน
และได้ IELTS ไม่ต�่ำกว่า 6.0 แล้ว บรรดา CHEF ทั้งหลายก็จะต้องผ่านการท�ำ
Skill Assessment กับทาง TRA (Trades Recognition Australia) อีก
ด้วย และที่ TRA นี่แหละเป็นด่าน 18 อรหันต์ เพราะถ้าเพิ่งเรียนจบ Cookery
มา และยังไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน Full time อย่างน้อย 3 ปี ในต�ำแหน่งพ่อ
ครัวมาก่อน ก็ต้องท�ำ Job Ready Program กับทาง TRA ซึ่งค่าธรรมเนียม
ที่หน่วยงานนี้เรียกเก็บก็ปาเข้าไป $2950 แล้ว นี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ สิ่งที่ต้อง
มีคือ ต้องมีวีซ่าอยู่ต่ออีก 12 เดือน ก็ต้องเป็นวีซ่า 485 (Post - Study Visa)
เพราะต้องท�ำงาน Full Time ในต�ำแหน่ง CHEF เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆ คือ ถ้า
ยังไม่ได้เป็น Chef ตามความหมายของอิมมิเกรชั่น ก็ควรจะหาสปอนเซอร์ท�ำวีซ่า 
457 ด้วยต�ำแหน่ง Cook ไปก่อนจะดีกว่า แล้วค่อยอัพเกรดเป็น Chef แล้วขอ
PR ทีหลัง จะขอแบบไม่มี Sponsor (Subclass 189) ก็ได้ หรือท�ำ ENS
ก็ได้ (Employer Nomination Scheme) ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละ
ท่าน หากอยากได้ Point เพิ่มก็ยอมไปอยู่ไกลๆ เรียนในเขตตจว.สัก 2 ปี จะ
ได้ค่าเบี้ยกันดารเพิ่มจากอิมอีก 5 คะแนน ก็โอนะ ถ้าชอบความเงียบสงบแบบ
ชนบทออสซี่ เอาเป็นว่า  ถ้าผู้อ่านท่านใดมีค�ำถามเพิ่มเติมก็ที่เก่าเวลาเดิมค่ะ คุย
กันได้ที่ visa@stellaraustralia.com
ปล. ก่อนจบ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หากต้องการท�ำ Police Clearance
Certificate ของประเทศไทย ในขณะนี้ที่ Stellar มีบริการเร่งด่วน ได้ใบจาก
กรมต�ำรวจสันติบาลภายใน 14 วันค่ะ มาที่ One Stop Stellar Service
ท�ำได้ทุกอย่าง (ยกเว้นบริการหาคู่นะคะ) www.stellaraustralia.com
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

