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มีผู้อ่าน VR THAI รายหนึ่งโทรเข้ามา
ปรกึษาว่าตวัเธอนัน้ยืน่เรือ่งวซ่ีาแต่งงานไปแล้ว 
ซึ่งขณะนี้ได้ Visa ขั้นแรกเป็น Temporary อยู่
ได้เกอืบปีแล้ว แต่ระยะหลงัๆ มปัีญหากบัแฟน
ทะเลาะกันบ่อยๆ ต่างคนต่างแรง ตัวหนูเริ่ม
เบือ่ทีจ่ะรอแล้ว อยากได้ PR เรว็ๆ จะได้เลกิรา
กันซะที เธอว่าอย่างนั้น 

มพีีค่นไทยทีห่นรููจ้กัมาแนะน�าว่า ถ้าหนู
อยากได้ PR เร็วๆ แบบ fast track ไม่ต้อง
รอ Temp 2 ปี ก่อนละก็ หนูจะต้องด�าเนิน
การยั่วโทษะให้แฟนหนูตบแรงๆ แล้วถ่ายรูป
ชัดๆ ไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งให้ อิมดู แล้วอิม
จะให้ Visa PR โดยอัตโนมัติ เพราะเข้าข่าย 
Domestic Violence อยากทราบว่าเป็นเรื่อง
จริงไหมค่ะ มีกรณีแบบนี้ด้วยเหรอค่ะ อยาก
จะขอ Second Opinion ก่อนค่ะ คือว่าไม่
อยากถูกตบแบบเปล่าประโยชน์น่ะค่ะ แต่ถ้า
เป็นเรือ่งจรงิอย่างทีพ่ีค่นนัน้แนะน�า หนกูจ็ะได้
รบีวางแผนงานยัว่โมโหให้ถกูแฟนตบอย่างเป็น
ทางการโดยด่วน คือว่าอยากได้ PR เร็วๆ ค่ะ 

เจอค�าถามแบบนี้ก็อึ้งไปนิด เพราะ
ก�าลังคิดว่าจะตอบแบบไหนให้เป็นกลางและ
เป็นประโยชน์กับน้องคนนี้ดี โดยไม่ออกเป็น
แนวชี้โพรงให้กระรอก หรือแนะแนวให้ไปใช้
ในทางที่ผิด และอาจจะท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
เพราะหากมีค�าว่าท�าร้ายร่างกายก็ต้องทั้งมีผู้
ท�าและผู้ถูกกระท�า แน่นนอนอยู่ที่ผู้ท�าจะต้อง
เป็นฝ่ายผิดและถูกด�าเนินคดี แต่ในกรณีผู้ถูก
กระท�ามีการวางแผนให้ตนเองถูกกระท�านั้น
มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน

 ส่วนค�าถามที่น ้องถามว่ามีกรณี
อย่างนีจ้รงิไหมทีไ่ด้ PR จากการถกูแฟนท�าร้าย
ร่างกาย ถึงแม้ว่าแฟนจะถอนเรื่อง Sponsor 
เราไปแล้วก็ตาม หากจะตอบตามจริงก็ต้อง
บอกว่ามีจริงค่ะ แต่ในปัจจุบันไม่ได้ง่ายดาย
อย่างที่น้องได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะ อย่างที่

เคยพูดถึงเรื่องวีซ่าคู่ครอง หรือ Partner visa 
ในฉบับที่แล้วว่ามี 2 ขั้นตอนที่ต้องรอกว่าจะ
ได้ PR นั้น เมื่อยื่นเรื่องไปแล้ว หากหลักฐาน
ครบถ้วน ก็จะได้ วีซ่า Stage 1 คือ Tempo-
rary partner Visa และต้องรออีก 2 ปี หาก
ยังอยู่ด้วยกันฉันท์คู่ครอง มีหลักฐานเพิ่มเติม
อีก เช่น สร้างครอบครัวร่วมกัน มีลูกด้วยกัน 
หรืออะไรก็ตามที่ยืนยันความสัมพันธ์ว่ายังรัก
กนัอยูไ่ม่เปลีย่นแปลง กจ็ะได้วซ่ีา Permanent 
หรือ PR อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในทางกลับกัน 
หากความรกัจดืจาง เลกิร้างกนัไปก่อนถงึเวลา 
2 ปี หรือฝ่าย Sponsor ขอยกเลิกถอนเรื่อง
ที่ยื่นไป นั่นก็หมายความว่าวีซ่า Partner ที่
รออยู่ก็ต้องถูกยกเลิกเป็นโมฆะไปโดยปริยาย
เพราะว่า ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นของวีซ่าชนิด
นี้ คือจะต้องมีคู่ครองที่เป็น PR หรือ Citizen 
ยื่นเรื่องให้ แต่ถ้าเขาถอนไปก็เท่ากับว่าไม่มีผู้ 
Sponsor ก็ไม่สามารถจะได้ Visa ชนิดนี้ค่ะ 
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ที่เป็น Sponsor ตายไปเสีย
ก่อน ระหว่างเรื่องยังไม่เสร็จ ก็ถือว่าเรื่องที่รอ
ก็ลัดคิวให้และได้ PR โดยไม่ต้องมีผู้ Sponsor 
ก็ได้ เพราะจะจุดธูปตามมาให้เซ็นต์เอกสาร
เพิ่มเติมก็คงจะไม่ได้ และในอีกหนึ่งกรณีคือ 
มีหลักฐานของ Domestic Violence หรือ 
Family Violence ที่ผู้กระท�าคือ Sponsor ที่
ยืน่เรือ่งให้เรานัน่เองต้องขอบอกว่าในอดตีเมือ่ 
7-8 ปีก่อนมกีารใช้จดุนีม้าเป็นข้ออ้างกนัเยอะ
มาก เอะอะก็ยื่นเรื่อง Domestic Violence 
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นค�าแนะน�าจาก Migration 
Agent ที่ขาดคุณธรรมในการท�างาน หากิน
กบัช่องโห่วของกฎหมาย สร้างเรือ่งตบตาอมิมิ
เกรชั่น เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆ เข้าก็ดูจะผิดสังเกตุ 
อิมในอดีตก็คงจะงงกับสถานการณ์แบบนี้ว่า 
ท�าไมแต่ละคู่ที่ยื่นเรื่อง มันถึงได้มีเรื่องตบตี
กันมากมายขนาดนี้หนอ (โดยเฉพาะพวกที่
แต่งกันปลอมๆ ) บรรดาผู้ที่ต้องการได้ PR 

แบบเร่งด่วน ก็หาวิธียั่วโทสะ และกวนTeen 
ต่างๆ นาๆ ให้แฟนโมโหจนยั้งไม่อยู่ จนต้อง
ลงไม้ลงมือ บางคนก็โดนลงTeen ด้วย เมื่อ
มีหลักฐานว่าโดนตืบแล้ว ก็รีบเอากล้องแบบ 
High Resolution 14.1 Megapixel มาบันทึก
ภาพร่องรอยเขยีวช�า้ทนัท ีเพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน
ของ Domestic Violence

 แต่ขอบอกว่าในสถานการณ์ปัจจบุนั
นี้ อย่าคิดใช้วิธีนี้เลยค่ะ ถ้าไม่ใช้เรื่องจริง 
เพราะนอกจากอาจจะเจ็บตัวฟรีแล้ว แถม PR 
กจ็ะไม่ได้ แถมอาจถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย
อีกต่างหาก การที่จะกล่าวอ้างว่าถูกท�าร้าย
ร่างกายโดยผู ้Sponsor หรอื Family Violence 
นัน้ จะต้องมหีลกัฐานมาประกอบค่อนข้างแน่น
หนา ไม่ใช่แค่ค�าให้การฝ่ายเดยีวกบัทางต�ารวจ
เท่านั้นเหมือนในอดีต 

 ขณะนี้จะต้องพิสูจน์ค�ากล่าวอ้างว่า
มี Domestic/Family Violence โดยจะต้อง
มี Statutory Declaration จาก competent 
people 2 คน ยกตัวอย่างเช่น จากหมอ, 
พยาบาล, นกัจติวทิยา หรอื นกัสงัคมสงเคราห์ 
เป็นต้น เมื่อยื่นค�าร้องไปแล้วก็จะมีขั้นตอน 
อื่นๆ ตามมาเพื่อพิสูจน์ความจริงเพิ่มเติมโดย
ผู้กระท�าจะต้องถูกส่งไปสัมภาษณ์กับทางเจ้า
หน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ อีก

 อย่างไรก็ตามการที่จะใช้รายงาน
ของต�ารวจประกอบด้วยนั้น ก็อาจจะท�าได้แต่
ต้องเป็น Police Record ไม่ใช้แค่ Statement 
ของการแจ้งความ

 ก่อนวางหูโทรศัพท์ ก็บอกน้องคน
นั้นไปว่า อย่าท�าเลยค่ะ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง 
เพราะนอกจากจะเจบ็ตวัแล้ว ยงัท�าความเดอืด
ร้อนให้คนที่ Sponsor เราอีก แล้วตัวเราเองก็
ต้องเดือดร้อนเช่นกัน

          พบกันใหม่ฉบับหน้า ค่ะ
               พี่จอย Stellar
 

หากมีค�าถามเรื่องวีซ่า
STELLAR มีค�าตอบ 
EMAIL: visa@stellaraustralia.com

 corner

“อยากโดนตบ”

เรียนสบายๆ แบบได้มาตราฐาน

ราคาพิเศษสุดสำาหรับนักเรียนไทย
EAP หรือ GE $175/Week (ลงทะเบียน 12 Weeks ขึ้นไป)

BUSINESS COURSE PACKAGE
(Cert IV + Dip + Adv Dip) 

- ไม่ต้องจ่ายค่า Material - ไม่ต้องจ่ายค่าสมัคร

หลักสูตรรวมแล้ว 92 สัปดาห์ (22 เดือน) $10,000
จ่ายผ่อนได้ 8 ครั้ง $1,250/3 เดือน

หมดเขต 30 กันยายน 2010 - Conditions Apply
ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัตจากทาง AIC

Authorised Thai Agents for AIC ดูรายชื่อได้ที่ www.idealcollege.com.au

• English Courses
General English - GE
(CRICOS Code: 039362D)

English For Academic Purpose - EAP
(CRICOS Code: 066513G)

• Business Courses
- BSB40507 Certificate IV in Business
 Administration (071193J) 26 weeks
- BSB51107 Diploma of Management
 (071194G) 33 weeks
- BSB60457 Advance Diploma of 
  Management (071195G) 33 weeks

IDEAL COLLEGE

Educating for Excellence

 
 

 

English for Academic 
Purposes (EAP) 

(CRICOS Course Code: 066513G)   

Course Duration: 4 - 24 weeks* 

Levels Available:    

 Intermediate to upper-intermediate 
(12-week EAP 1) 
 

 Upper-intermediate to advanced 
(12-week EAP 2) 

Study Hours: 20 hours per week Monday 

to Friday (9:00am-1:30pm) 

New Intakes: Every week 

*  If your IELTS test score is 5.0 or equivalent, 
you are advised to enrol in our EAP courses 
for a minimum of 12 -15 weeks. 

English for Academic Purposes (EAP) aims at preparing international 

students for many new challenges they will face in the English-medium 

universities or colleges. It is more than an English language course; it is a 

specialised preparation to help students create their own academic success 

while getting them geared up for tertiary study and life in Australia. 

Course Objectives                                                                                                              

Students successfully graduating from our EAP program at the advanced level 

are equipped with a range of study skills which promotes independent 

learning, cooperative learning through team work and discussion, research 

skills, analytical and critical thinking skills while sharpening their language 

skills that activate the growth of students’ actual and tacit knowledge. As 

such, students will be able to perform well academically and to develop an 

awareness of the academic culture of English-speaking universities. 

* Depending on your current English ability, you may enrol in our EAP programs up to 24 weeks to 
suit your personal learning needs and study goals. 

 

 

Educating for Excellence 

For further information, please contact 

Australian Ideal College  

Level 8, 75 King Street    +61  2  9262 2968 
Sydney    +61  2  9262 2938 
New South Wales  info@idealcollege.com.au 
Australia 2000   www.idealcollege.com.au  
 

Registered as Australian Ideal College Pty. Ltd.    ABN: 15 126 592 756 
CRICOS Provider Code:   03053G (AIC EAP Brochure V3 – May 2010)                                           

 

Engaging. Enriching. Empowering. 

คอร์สภาษาเริ่มได้ทุกวันจันทร์

RTO Code 9167942  VRTHAI


