คู่มือคนไทยเล่มนีเ กิดขึนด้
 วยความร่ วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
บรั สเซลส์ กับสมาคมเพื' อนไทยในเบลเยียม โดยมีวัตถุประสงค์ หลักคือ การเสริ มสร้ างความรู้
ความเข้ าใจ และแนะนําแนวทางในการปรับตัวและดํารงชีวิตอยู่ในเบลเยียม
คู่มือได้ แบ่งเนือ หาเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็ นข้ อมูลทั'วไปของประเทศเบลเยียม
สาระข้ อควรรู้ ต่าง ๆ ทังทางสั

งคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะกฎหมายเบลเยียมที'ควรทราบ ซึ'งคุณ
บุญธง ก่อมงคลกูล ที'ปรึ กษาสมาคมเพื'อนไทยได้ กรุ ณาเรี ยบเรี ยงขึน และมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที'
กงสุลรับเป็ นบรรณาธิการ
ส่วนที'สองเป็ นคําถาม – คําตอบปั ญหาต่าง ๆ ที'เกิดขึน จริ งซึง' คนไทยที'อาศัยอยู่
ในเบลเยียมได้ เขียนไปสอบถามสมาคมเพื'อนไทย และทางสมาคมฯ ได้ เคยตีพิมพ์ คําถาม-คําตอบ
ไว้ ในนิตยสารของทางสมาคมแล้ ว แต่เพื'อให้ เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้ างขึน จึงได้ กรุ ณาประมวล
คําถาม-คําตอบทัง หมด มอบให้ นํามาตีพิมพ์ ไว้ ในคู่มือนีด้ วย และเพื'อความสะดวกในการค้ นหา
คําถามและคําตอบ เจ้ าหน้ าที'กงสุลจึงได้ จดั ทําหัวข้ อค้ นหาไว้ ให้ ด้วย
ส่วนสุดท้ ายเป็ นคูม่ ือในการติดต่อฝ่ ายกงสุล ซึง' น่าจะช่วยอํานวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการให้ สะดวกรวดเร็วยิ'งขึน
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมเพื'อนไทยในเบลเยียม หวังว่าทุกท่านจะได้ รับ
ข้ อ มู ล ที' เ ป็ นประโยชน์ จ ากคู่มื อ เล่ ม นี  อย่ า งไรก็ ดี ขอให้ ร ะลึ ก ว่ า ข้ อมู ล และกฎหมายมี ก าร
เปลี'ยนแปลงอยู่เสมอ จึงขอให้ ติดตามข้ อมูล ข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะจากแหล่งข้ อมูล
ของทางราชการ เช่น จากเว็บ ไซต์ ส ถานเอกอัค รราชทูต www.thaiembassy.be และของกรม
การกงสุล www.consular.go.th และจากเว็บไซต์ของสมาคมเพื'อนไทย www.pueanthai.be และ
ของทางการท้ องถิ' นเบลเยี ยม ทัง นี  โดยที' เป็ นการตีพิ มพ์ ครัง แรก หากท่ านมีข้ อคิด เห็น หรื อ
ข้ อเสนอแนะเพิ'มเติม ก็ยินดีรับไว้ พิจารณาเพื'อปรับปรุงเพิ'มเติมในการตีพิมพ์ครัง ต่อไป
ด้ วยความปรารถนาดียิ'ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งบรัสเซลส์
และสมาคมเพื'อนไทยในเบลเยียม
ก

“คู่มือคนไทยในเบลเยียม”
หนังสือแนะนําการใช้ ชีวิตในประเทศเบลเยียม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
สนับสนุนงบประมาณ
จัดพิมพ์ โดย
สมาคมเพื$อนไทยในเบลเยียม

Thai Friendship in Belgium a.s.b.l.
Rue des Trois Ponts, 22,
1160 Brussels, Belgium
www.pueanthai.be

“ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดคัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน หรือนําส่วนหนึง' ส่วนใดในหนังสือฉบับนี ไปเผยแพร่ต่อ
โดยไม่ได้ รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิQ”

แจกฟรี ห้ ามจําหน่ าย

ข

สารบัญ
คํานํา

ก

สารบัญ

ค
ข้ อมูลทัวไปเกียวกับประเทศเบลเยียม

1

- ประชากร ภาษา ศาสนา และคนไทยในเบลเยียม

2

- สภาพภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ

5

- สภาพอากาศ

6

- ประวัตศิ าสตร์และความสัมพันธ์อนั ยาวนานกับไทย

7

- การเมืองและการปกครอง

9

- เศรษฐกิจ

14

- ศิลปะและกีฬา

15

- อาหารเบลเยียม

16

- อาณาเขตเชงเกน

17

- วีซา่ เชงเกน

18

- ข้ อควรรู้เมื'อมาถึงเบลเยียมใหม่ ๆ บัตรประจําตัว

20

- ใบขับขี'

22

- การเช่าบ้ าน

23

- การสมรสกับคนเบลเยียม

28

บทที 1

ค

- สูติบตั รเบลเยียมและเงินสวัสดิการ

31

- การอยูร่ ่วมกันตามกฎหมาย

32

- การอนุญาตให้ เข้ ามาพํานักในเบลเยียมได้ โดยการอยู่

34

ร่วมกันที'มีเป้าหมายสําหรับความสัมพันธ์อนั ยัง' ยืน
- การหย่า

36

- กฎหมายใหม่วา่ ด้ วยการหย่า

43

- เมื'อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กบั ใคร

46

- การได้ สญ
ั ชาติเบลเยียม

48

- มรดก

52

- การทําพินยั กรรม

55

- การรับรองเอกสาร

56

- การจ้ างงานในเบลเยียมและลู่ทางการหางานทํา

58

ในเบลเยียมของคนงานไทย
- บทสรุปและคําแนะนํา

67

บทที 2 ประมวลคําถาม- คําตอบจากปั ญหาต่ าง ๆ ทีเกิดขึน- จริง
- สมรสแล้ ว แต่ไม่ได้ อยูด่ ้ วยกันเพราะต้ องทํางานคนละ
ประเทศ จะมีปัญหาทางกฎหมายหรือไม่

ง

70

- หากหย่า จะทําอย่างไรกับทรัพย์สิน การแจ้ งเกิดกับ

72

สถานทูตไทยให้ กบั ลูก (การขอสัญชาติไทย)
การพบเยี'ยมลูกหลังหย่าของพ่อแม่
- การเทียบวุฒิการศึกษาเพื'อศึกษาต่อ

74

- การเสียภาษี ค่าแรงขันตํ
 'า ธุรกิจสปาและนวดไทย

74

เตรียมตัวเรี ยนภาษาอะไรจะดีกว่า
- จะเดินเรื' องพาลูกสาวตามไปอยูเ่ บลเยียมด้ วยกัน

78

ต้ องทําอย่างไร
- สิทธิซื อที'ดินหากเปลี'ยนนามสกุลตามสามี หรื อไม่

79

เปลี'ยนนามสกุล
- ขอสัญชาติเบลเยียมดีหรือไม่ มีเงื'อนไขอะไรบังคับใน

82

การส่งบุตรกลับมาเรี ยนในเบลเยียม
- สมรสแล้ ว จะซื อรถเงินผ่อน แต่สามีมีประวัติการเงินไม่ดี 83
ควรทําอย่างไร
- ใบขับขี'

83

- อยูก่ ี'ปีจึงจะขอสัญชาติเบลเยียมได้

86

- หากเก็บของมีค่าได้ ต้ องทําอย่างไร

87

จ

- จดทะเบียนอยูร่ ่ วมกัน ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส

88

มีสิทธิรับมรดกหรื อไม่
- การซื อสินค้ าทางอินเทอร์ เน็ต ชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต

89

- ค่าเลี ยงดูลกู ติดจากการสมรสครัง ก่อน ทรัพย์สินใดถูก

90

ยึดได้ ยึดไม่ได้ หากถูกฟ้ องร้ อง ๆ
- ค่าเลี ยงดูบตุ ร

92

- อายุเท่าไหร่จงึ บรรลุนิติภาวะ

93

- การเรี ยนภาษา

94

- ได้ บตั รสีเหลืองแล้ ว จะออกจากเบลเยียมเพื'อกลับ

95

ประเทศไทยไปดูแลลูกได้ หรื อไม่
- กฎจราจรเบลเยียม ข้ อมูลเรื' องวีซา่ เบลเยียม

96

- กฎจราจร ป้าย smog

98

- สิทธิในทรัพย์มรดกของลูกติด การมีชื'อเป็ นหุ้นส่วนของ

99

สามีฝรั'งในการทําธุรกิจในประเทศไทย
- สิทธิและส่วนแบ่งในการรับมรดก หากสมรสตาม

101

กฎหมาย และต่อมาสามีเสียชีวิต
- การจัดการมรดกของพี'สาวที'สมรสกับฝรั'ง แต่ตอ่ มา
พี'สาวเสียชีวิตลง
ฉ

103

- นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้ หรือไม่ผิด

105

กฎหมายหรือไม่
- ไม่มีชื'อในทะเบียนบ้ านไทย ควรทําอย่างไร

106

- ประโยชน์ของการติดตามข้ อมูลข่าวสาร

107

- สามีประสบอุบตั ิเหตุ ต่อมาป่ วยทางจิต และสัญญาหย่า 108
- จะใช้ ใบขับขี'สากล หรื อขอรับรองใบขับขี'

111

- แต่งไทย หย่าเบลเยียม ยังไม่ได้ หย่าไทย จะแต่งไทยใหม่ 112
ได้ อย่างไร
- สิทธิซื อที'ดินของหญิงไทยที'สมรสกับฝรั'ง

113

- การมาตรวจบ้ านและสถานการณ์อยูร่ ่วมกันจริ ง

115

- ให้ สามีฝรั'งรับลูกติดเป็ นบุตรบุญธรรมดีหรื อไม่

117

เงิน chômage คืออะไร
- หนึง' ตัวอย่างชีวิตจริงคนไทยในต่างแดน

119

- การทําพินยั กรรม

121

- การเปลี'ยนหรือไม่เปลี'ยนคํานําหน้ าชื'อ และผลของการ

123

สมรสกับคนต่างชาติ
- สิทธิในที'ดินภายหลังสมรสกับคนต่างชาติ

126

- ทําอย่างไรถ้ าสามีเอาเปรียบและทําร้ ายร่างกาย

127

ช

- ข้ อมูลเรื'องการหย่า

130

- สามีมีเมียน้ อย จะยกทรัพย์สินให้ เมียน้ อย

132

- กลัวภรรยาเก่าของสามีฝรั'งได้ ส่วนแบ่งมรดก การเลียงดู

134
ลูกเลียงหากสามี

เสียชีวิต
- เปิ ดร้ านนวด โดนจับกุมฐานค้ ามนุษย์ จะช่วยได้ อย่างไร 137
การทําร้ ายร่างกายระหว่างสามีภรรยา
บทที 3 งานด้ านกงสุลของสถานทูตไทยเกียวกับคนไทยบางเรือง
- งานด้ านกงสุลของสถานทูตไทยที'เกี'ยวกับคนไทย

141

- หนังสือเดินทาง e-passport

141

- หนังสือเดินทางชัว' คราว

143

- หนังสือสําคัญประจําตัว

144

- เอกสารประกอบการขอสูติบตั รไทย

144

ภาคผนวก 1 รายชื'อวัดไทย

145

ภาคผนวก 2 รายชื'อและที'อยูร่ ้ านขายของชํา

146

(วัตถุดิบประกอบอาหารไทย)
ภาคผนวก 3 กลยุทธ์ ในการต่อสู้กบั อากาศหนาวเย็น

149

ภาคผนวก 4 ทําอย่างไรเมื'อตกเป็ นเหยื'อ หรื อพบเหยื'อ

155

ความรุนแรงในครอบครัว
ซ

ข้อมูลทัวไปเกียวกับประเทศเบลเยียม

เบลเยียม (ไม่ใช่เขียนว่า “เเบลเยียม” แต่อ่านว่า “เเบลเยียม””)) เป็ นประเทศขนาด
 ่ในยุโรปตะวันตก มีพื นทีเพียง 322,5545 ตารางกิโลเมตร (ขนาด
เล็กประเทศหนึงทีตังอยู
พื นทีประเทศไทยใหญ่กว่าประเทศเบลเยียมถึง 15 เท่า) จากมุมเหนือสุดลงไปใต้ สดุ มี
ระยะทางเพียง 400 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยังประเทศเพือนบ้ านได้ โดยสะดวก
เมือดูแผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกับประเทศขนาดใหญ่ 2
ประเทศ คือ ฝรังเศสกับเยอรมนี และประเทศเพือนบ้ านขนาดเล็กอีก 2 ประเทศ คือ
เนนเธอร์ แลนด์ กับลักเซมเบิร์ ก

พตัวอย่างแสดงเส้ นเขตแดนระหว่างเบลเยียมกับเนเธอร์ แลนด์
ภภาาพตั

1

นอกจากกรุ งบรัสเซลส์ซงเป็
ึ นเมืองหลวงแล้ ว เบลเยียมมีเมืองใหญ่อืน ๆ อีกหลาย
เมือง เช่น ลิเอจ (Liège/Luik) อันตเวอร์ ป (Anvers/Antwerpen) เกนต์ (Gand/Gent)
บรูจ (Bruges/Brugge)
เบลเยี ย มก็ เ หมื อ นกับ ประเทศยุโ รปตะวัน ตกอื น ๆ ที มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า น
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพของชีวิต ทีสําคัญเบลเยียมถือเป็ นศูนย์กลางของยุโรป
เพราะกรุ งบรัสเซลส์เป็ นสถานทีตังของสถาบั

นหลักของสหภาพยุโรป ทําให้ มีชาวต่างชาติ
ทังชาวยุ

โรปและชาวต่างประเทศอืน ๆ เข้ ามาพํานักและทํางานเป็ นจํานวนมาก

ประชากร ภาษา ศาสนา และคนไทยในเบลเยียม
เบลเยียมมีประชากรทังหมดประมาณ

10 ล้ านคน ประกอบด้ วย 3 ชุมชน ซึงใช้ 3
ภาษา คือ ชุมชนทีใช้ ภาษาฝรังเศส มีอยู่ประมาณร้ อยละ 40 อาศัยอยู่ในทางตอนใต้ ของ
ประเทศ (ด้ านทีอยู่ติดกับประเทศฝรั งเศส) อาจเรี ยกชุมชนนีแ ละพืน ทีนีว ่า ชาววัลลูน
(Wallon) และวาโลเนีย (Wallonie) ตามลําดับ
ส่ ว นภาคเหนื อ ของประเทศ (ด้ า นที ติ ด กับ เนเธอร์ แ ลนด์ ) จะเป็ นชุม ชนที พูด
ภาษาเฟลมมิช (Vlaams) ซึงเหมือนภาษาดัตช์หรื อภาษาเนเธอร์ แลนด์ แต่มีสําเนียงพูด
ต่างกันเล็กน้ อย ซึงเป็ นประมาณร้ อยละ 60 ของประชากร เรี ยกว่า ชาวเฟลมมิช และเรี ยก
พื นทีนี ว่า ฟลานเดอร์ (Vlaanderen)
นอกจากนี  มีชุมชนทีใช้ ภาษาเยอรมัน ซึงมีประมาณ 30,000 – 40,000 คน ใน
บางเมืองทางชายแดนตะวันออกทีติดกับประเทศเยอรมนี
ในความเป็ นจริ ง ประเทศเบลเยียมจึงมีการแบ่งแยกการใช้ ภาษาอย่างชัดเจน ใน
เขตฟลานเดอร์ ทางตอนเหนือของประเทศ จะใช้ ภาษาเฟลมมิช โทรทัศน์ วิทยุก็พดู ภาษา
เฟลมมิ ช ป้ ายชื อสถานที และป้ ายถนนหนทางก็ เ ขี ย นเป็ นภาษาเฟลมมิ ช และในทาง
กลับกัน ในเขตวาโลเนีย จะไม่ใช้ ภาษาเฟลมมิชเลย
ข้ อยกเว้ นคือเมืองหลวงหรื อกรุ งบรั สเซลส์เท่านัน ซึงใช้ ทัง สองภาษาเป็ นภาษา
ราชการ แต่ในทางปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่จะใช้ ภาษาฝรังเศสมากกว่า
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มีข้อสังเกตว่า คนเฟลมมิชมักพูดภาษาฝรังเศสและภาษาอังกฤษได้ ดี เพราะใน
อดีต แม้ แต่มหาวิทยาลัยในเขตฟลานเดอร์ ก็เรี ยน/สอนเป็ นภาษาฝรั งเศสด้ วย สําหรั บ
ภาษาอังกฤษนัน สถานีโทรทัศน์ ในเขตฟลานเดอร์ มักนํารายการต่าง
ๆ ทีเป็ น
ภาษาอังกฤษมาออกอากาศโดยไม่มีการแปล คนเฟลมมิชมักกล่าวว่าพวกตนเรี ยนรู้ และ
เข้ าใจภาษาอังกฤษจากรายการโทรทัศน์ ก่อนจะเริ มเรี ยนภาษาอังกฤษภาคบังคับใน
โรงเรี ยนเสียด้ วยซํ า ในขณะทีคนวัลลูนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาเฟลมมิชได้ และมัก
ไม่คอ่ ยถนัดใช้ ภาษาอังกฤษเหมือนกับคนเฟลมมิช
เรื องภาษาในเบลเยียมเป็ นเรื องควรทราบสําหรับคนไทย เพราะคนไทยส่วนใหญ่
ยังเข้ าใจผิดว่า คนเบลเยียมพูดภาษาฝรังเศสเท่านัน มีคนไทยหลายคนเล่าให้ ฟังจาก
ประสบการณ์ จริ งว่า ตอนยังอยู่ประเทศไทย พูดคุยและคบหากับคนเบลเยียมโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ต่อมาเมือตกลงใจสมรสกัน และวางแผนจะติดตามคูส่ มรสไปอยู่เบลเยียม
จึงหาเวลาว่างไปเรี ยนภาษาฝรังเศส ปรากฏว่า เมือเดินทางมาถึงจึงเพิงทราบว่า สามีเป็ น
คนเฟลมมิช ทํางานและมีบ้านอยู่ในเขตฟลานเดอร์ ซึงไม่นิยมใช้ ภาษาฝรังเศส แม้ ว่าจะ
ใช้ ได้ ดี
ดังนัน คนไทยทีมาพํานักหรื อทํางานในเบลเยียม ไม่ว่าในฐานะนักเรี ยน แม่บ้าน
หรื อประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ต้ องทราบก่อนว่าตนเองอาศัยอยู่ในเขตใด ระหว่างวาโลเนีย
กับฟลานเดอร์ จากนัน ควรขวนขวายเรี ยนภาษาฝรังเศสหรื อภาษาเฟลมมิชเพิมเติม จน
สามารถใช้ ในการสือสารในชีวิตประจําวันกับคนท้ องถินได้
ตามข้ อมูลของทางการเบลเยียม มีคนไทยอยู่ในเบลเยียมประมาณ 3,000 คน
(หมายถึงคนไทยทียังไม่ได้ สญ
ั ชาติเบลเยียม) อย่างไรก็ดี โดยทีเบลเยียมเป็ นประเทศทีอยู่
ในเขตเชงเกนซึงไม่มีพรมแดน ไม่มีด่านตรวจคนเข้ าเมืองระหว่างเบลเยียมกับประเทศ
เพือนบ้ าน การเดินทางมาจากประเทศไทยเพือไปเบลเยียมอาจจะทําได้ โดยเข้ ามาทาง
ด่านตรวจคนเข้ าเมืองในประเทศอืน เช่น เนเธอร์ แลนด์ ฝรังเศส หรื อเยอรมนี จํานวนคน
ไทยในเบลเยียมจึงน่าจะมีมากกว่านัน จากการพยายามรวบรวมสถิติและข้ อมูลคนไทย
ของสถานทูต มีชือและทีอยู่ของคนไทยในเบลเยียมประมาณ 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็ นผู้
หญิ งไทยทีติดตามคู่สมรส หรื อผู้จดทะเบียนอยู่ร่วมกันมาอยู่เบลเยียม และส่วนใหญ่
อาศัยอยูใ่ นเขตฟลานเดอร์ มากกว่าเขตวาโลเนียและในกรุงบรัสเซลส์
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สําหรับด้ านผู้ทํางาน เบลเยียมมีนโยบายไม่เปิ ดรับคนงานจากประเทศอืนทีไม่อยู่
ในสหภาพยุโรป จึงไม่มีแรงงานไทยทํางานในเบลเยียม คนงานทีมีทกั ษะหรื อฝี มือ เช่น
อาชีพพ่อครั ว/แม่ครั ว ก็มีไม่มากนักเพราะหลายปั จจัย โดยเฉพาะการขออนุญาตจ้ าง
คนงานต่างชาติ ความสามารถด้ านภาษาของผู้มาทํางาน จํานวนร้ านอาหารไทย
ผู้มาทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ องค์การระหว่างประเทศก็มีจํานวนน้ อย และส่วน
ใหญ่ จ ะมาประจํ า ในเบลเยี ย มเป็ นระยะเวลาเพี ย งไม่กี ปี ก็ ต้ อ งเดิ น ทางไปทํ า งานใน
ประเทศอืนต่อไป
นักเรี ยนไทยมาเรี ยนต่อในเบลเยียมในระดับปริ ญญาหรื อสูงกว่ามีไม่มากนัก ในปี
การศึกษา 2554 มีประมาณ 20-30 คน เท่านัน อาจเป็ นเพราะอุปสรรคด้ านภาษาซึงต้ อง
เรี ยนเป็ นภาษาฝรังเศสหรื อเฟลมมิช ในปั จจุบนั นักเรี ยนส่วนใหญ่เรี ยนอยูใ่ นเมืองเลอเว่น
เพราะมีมหาวิทยาลัยทีสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
สถานทูตได้ พยายามสนับสนุนผลักดันให้ เกิดการรวมตัวกันของคนไทย ในปั จจุบนั
มีสมาคมเพือนไทยในเบลเยียม ในด้ านการศึกษา มีศนู ย์การเรี ยนไทย กศน. เบลเยียม
เปิ ดสอนและเปิ ดสอบหลักสูตรต่าง ๆ และหลักสูตรการศึกษาสามัญของประเทศไทยด้ วย
นอกจากนี  คนไทยในเบลเยี ย มอาจลงทะเบี ย นเรี ย นระดับ ปริ ญ ญาตรี หรื อ โท กั บ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรื อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเข้ าสอบทีสถานทูตได้
สําหรับด้ านศาสนา สถิติข้อมูลของทางการเบลเยียมระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ประมาณร้ อยละ 75 นับถือศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาธอลิก อีกร้ อยละ 25 นับถือนิกาย
โปรเตสเตนท์และศาสนาอืน ๆ
สําหรับศาสนาพุทธ มีคนเบลเยียมสนใจในศาสนาพุทธ และโดยเฉพาะการฝึ ก
สมาธิเป็ นจํานวนมากขึ นเรื อย ๆ ศาสนาพุทธเริ มเผยแผ่เข้ ามาในเบลเยียมอย่างจริ งจัง
ในช่ ว ง 30-40 ปี ที ผ่ า นมา โดยเฉพาะในช่ ว งที เบลเยี ย มรั บ ผู้ลี ภ ัย สงครามจากหลาย
ประเทศในเอเชียมาพํานัก วัดส่วนใหญ่จงึ เป็ นวัดพุทธมหายาน นิกายธิเบต เซน
สํ า หรั บ วั ด ไทย ในปั จจุ บั น มี 4 วั ด คื อ วั ด ไทยธรรมาราม วั ด ธั ม มปที ป
วัดพุทธาราม และวัดพระธรรมกาย (ดูรายละเอียดได้ ในภาคผนวก)
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สภาพภูมศิ าสตร์ และภูมปิ ระเทศ

ทีราบชายฝั งของเบลเยียม ประกอบด้ วยเนินทรายจํานวนมาก

เ บลเยี ย มมี ส ภาพภูมิ ศ าสตร์ ที ค่อ นข้ า งจะแตกต่า งกัน ระหว่า งภาคเหนื อ กับ
ภาคใต้ ของประเทศ ภมู ิประเทศของเบลเยียมแบ่งออกเป็ นสามส่วนใหญ่ ๆ ได้ แก่ ทีราบ
ชายฝั ง ทีราบสูงกลาง และเขตทีสูงอาร์ เดนส์
ภ าคเหนื อ เป็ นพื น ที ราบ และส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพื น ที เก ษ ตรกรรม แต่ ภ าคใต้
ประกอบด้ วยภูเขาและพืน ทีป่ าเมืองหนาว ทําให้ พืน ทีภาคใต้ เป็ นทีนิยมสําหรั บการ
ทอ่ งเทียวและพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน

gnal
de
จุดทีสูงทีสุดของประเทศเบลเยียม คือ ซิญาลเดอปอตราญ (Si
Signal
rtrange) สูง 694 เมตรจากระดับนํ าทะเล แม่นํ าสายหลักของเบลเยียมได้ แก่แม่นํ า
PPoortrange
caut) สเคลด์ (Sc
helde) และแม่นํ าเมิส (Meuse มาส – Maas) ซึงมีต้นนํ า
เอสโก (Es
Escaut
Schelde
อยู่ทีฝรังเศส แม่นํ าเอสโกเป็ นแม่นํ าสายหลักของเบลเยียม ผ่านท่าเรื อ อนั ตเวอร์ ป กรุ ง
บรัสเซลส์ และเมืองเกนต์
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สภาพอากาศ
เมือเทียบกับประเทศอืนในยุโรป เบลเยียมไม่หนาวจัดหรื อร้ อนจัด มี 4 ฤดู คือ
ฤ ดูใ บไม้ ผ ลิ ร ะหว่า งเดื อ นมี น าคม – พ ฤษภาคม ฤ ดูร้ อน ร ะหว่า งเดื อ นมิ ถุนายน –
สิงหาคม ฤดูใบไม้ ร่วง ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน และฤดูหนาว ระหว่าง
เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสุดจะอยู่ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – กนั ยายน
สําหรั บในช่ วงฤดูหนาว อุณ หภูมิจ ะอยู่ระหว่าง 0-110 อ งศาเซลเซีย สในตอน
กลางวัน แต่อาจตํากว่าจุดเยือกแข็งในช่วงกลางคืน มักมีฝนตกบ่อยในเบลเยียม มีหิมะ
บางปี เท่านัน
ตกเป็ นนบางปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ุ หภูมิ 3
อณ
เฉลีย
ุ หภูมิ 6
อณ
สงู สุด
โดยเฉลีย
ุ หภูมิ 1
อณ
ตําสุด
โดยเฉลีย
จํานวน 13
วนั ทีมี
ฝนตก
จํานวน
2
วนั ทีมี
หิ ม ะ

4

6

8

13

15

17

18

14

11

6

3

7

10

13

18

20

22

23

18

15

9

5

1

3

5

8

10

13

13

10

7

3

1

13

13

12

11

11

11

9

12

13

14

11

3

2

0

0

0

0

0

0

0

1

2

6

ประวัตศิ าสตร์ และความสัมพันธ์ อันยาวนานกับไทย
ในดินแดนทีเป็ นประเทศเบลเยียมในปั จจุบนั มีหลักฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 2,000 ปี ทราบจากการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และภาพเขียน
โบราณในถํ าบริ เวณตอนกลางประเทศริ มฝั งแม่นํ าเมิส
ใ นอดี ต เบลเยี ย มอยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจัก ร
ประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ของเบลเยียมเริ มขึ นในปี พ.ศ. 2373 โดยเกิดการปฏิวตั ิและก่อตัง
ขึน เป็ นรั ฐเอกราช และ เจ้ าชายเลโอโปลด์ ได้ ขึน ครองราชย์ เป็ นสมเด็จพร ะ ราชาธิ บ ดี
เลโอโปลด์ที 1

ภาพแสดงเหตุการณ์ปฏิวตั ใิ นเบลเยียม ของ Egide Charles Gustave Wappers

เบลเยียมกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ กนั มายาวนาน เริ มจากเมือปี พ.ศ. 2411
ไ ทยและเบลเยี ย มลงนามสนธิ สัญ ญาทางไมตรี และพาณิ ช ย์ และต่อ มา ได้ ส ถาปนา
 ปีพ.ศ. 2426
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอยา่ งเป็ นทางการตังแต่
ในสมัยรัชกาลที 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ฯ พระปิ ยมหาราช
เคยเสด็จประพาสเบลเยียมถึง 2 ครัง ซึงจากพระราชนิพนธ์ ไกลบ้ านและจดหมายเหตุ
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ ายเบลเยียม จะเห็นได้ อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้ แต่เมือประมาณร้ อยปี ทีแล้ ว เบลเยียมได้ ถวายการต้ อนรับพระมหากษัตริ ย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง
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ในรั ช กาลปั จ จุบัน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จพระราชดําเนินเยือนเบลเยียมอย่างเป็ นทางการ สมเด็จพระ
นางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถได้ ทรงบันทึกไว้ ในพระราชนิพนธ์ เรื อง “ความทรงจําในการ
ตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ” ไว้ ว่า “ทังพระเจ้

าอยูห่ วั และข้ าพเจ้ านิยม รักใคร่ และ
รู้ สึกสนิทสนมเป็ นกันเองต่อพระเจ้ าโบดวง ทันทีทีได้ พบกัน คิดว่าท่านก็ทรงมีความรู้ สึก
อย่ า งเดี ย วกัน ต่ อ เราทัง สอง” และทรงบัน ทึก เพิ มเติ ม เกี ยวกับ การเสด็ จ เป็ นการส่ว น
พระองค์ในเวลาต่อมาไว้ ด้วยว่า “ทุกครัง ทีพระเจ้ าอยู่หวั และข้ าพเจ้ าไปยุโรป ไม่ว่าจะอยู่
ประเทศไหนก็ตาม พระเจ้ าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้ าอยู่หวั และชวนให้ พา
ข้ าพเจ้ าไปเยียมท่านอย่างเป็ นกันเอง เมือพระเจ้ าอยู่หวั ทรงตกลง ท่านก็ทรงส่งเรื อบิน
พระทีนังของท่านพร้ อมทังราชองครั

กษ์ มารับเสด็จ พระเจ้ าอยู่หวั ก็ทรงพาข้ าพเจ้ าไปเรื อ
บินท่านพร้ อมด้ วยผู้ตามเสด็จไม่กีคน ไปอยูก่ บั ท่านฉันพีน้ อง”
ในช่วงทีประเทศไทยเฉลิมฉลองวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมือปี 2549 มกุฎราชกุมารฟิ ลิปป์ก็เป็ นผู้แทนพระองค์เสด็จไป
ประเทศไทยเพือร่วมถวายพระพร
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การเมืองและการปกครอง
เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริ ย์
เ ป็ นประมุข เหมื อ นกับ ประเทศไทย สมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี อ งค์ ปั จ จุ บัน ได้ แ ก่ ส มเด็ จ
พระราชาธิ บดีอัลแบร์ ที 2 แ ต่ระบบก ารแบ่งอํ านาจการปกครองแ ตกต่างและมี ค วาม
ซบั ซ้ อนมากกว่าระบบของไทย โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ สหพันธรัฐ (Federal State)
ภมู ิภาค (Region) ประชาคม (Community) มณฑล (Province) และชุมชน (Commune)

ธงชาติเบลเยียม

ในระดับสหพันธรั ฐ (Federal State) ปกครองในระบอบรัฐสภา ประกอบด้ วย
สภาล่าง หรื อสภาผู้ แทนราษฎร และสภาสูงหรื อวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 150 คน ได้ รับการเลือกตังโดยตรงจาก
 งมีอยูท่ งสิ
ั  น 20 เขตเลือกตังทั
 วประเทศ มีการเลือกตังทุ
 ก 4 ปี ยกเว้ นจะ
เขตการเลือกตังซึ
ั   จํานวนผู้ แทนของแต่ละเขตการเลือกตังจะคํ
 านวณ
มีการยุบสภาก่อนสิ นสุดวาระ ทงนี
 น
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตังนั
ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบ่ง ส.ส. ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีจัดแบ่งในด้ านภาษา
และด้ านการเมือง ขออธิบายโดยเฉพาะในกลุ่มภาษาว่าจะถูกแบ่งออกเป็ นอีก 2 กลุ่ม
  ผ้ แู ทนทีได้ รับเลือกตัง
ยอ่ ย คือกลุม่ ทีพูดภาษาฝรังเศสและกลุม่ ทีพูดภาษาเฟลมมิช ทังนี
จากชุมชนทีพูดภาษาเยอรมันจะต้ องขึ นอยู่กบั กลุ่มผู้แทนทีพูดภาษาฝรังเศส
ส ่ว น
 งกัดกลุม่ ใด
บรัสเซลส์ขึ นอยูก่ บั ว่าผู้แทนนันสั
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รั ฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตัง เบลเยียมกํ าหนดให้ กา ร ใช้ สิทธิ เลือกตัง ของ
พลเมืองเป็ นหน้ าทีทีสําคัญยิง ผู้ไม่ไปใช้ สิทธิโดยไม่มีเหตุอนั ควรจะต้ องเสียค่าปรับตามที
กฎหมายกําหนด
สําหรับสภาสูง หรื อ ส.ว. นนั  ภายหลังการแก้ ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ.
 ก 4 ปี และมีจํานวนลดลงจาก 184 คน
1993 ได้ กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตังทุ

ฐสภาประชาคม (Community
เหลือเพียง 71 คน โดย 21 คนมาจากการแต่งตังโดยรั
rliaments) และอีก 40 คน มาจากการเลือกตังโดยตรง

ประกอบด้ วยสมาชิกจาก
PPaarliaments)
ภมู ิภาควาโลเนีย 15 คน จากภูมิภาคฟลานเดอร์ 25 คน และอีก 10 คน ดํารงตําแหน่ง
co-oopted senator ทีเลือกโดยสมาชิกวุฒิสภา (จจากวาโลเนีย 4 คน และจาก ฟลานเดอร์
6 คน)
รัฐบาลสหพันธ์ จะอยู่ภายใต้ การบริ หารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา  ้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
ธิบดีจะทรงแต่งตังผู
มากทีสุดให้ ขึ นดํารงตําแหน่ง ในขณะทีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็ นพระประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ แต่มิได้ ทรงมีบทบาทใด ๆ ในการบริ หาร
รั ฐ บาลสหพัน ธ์ มี อํ า นาจหน้ า ที ดูแ ลงานที เกี ยวข้ อ งกับ ผลประโยชน์ ทัวไปของ
สหพันธ์ ได้ แก่ งานด้ านการเงินสาธารณะ กองทัพ ตํารวจ ระบบงานด้ านยุติธรรม ความ
ั
งคม การต่างประเทศ ความช่วยเหลือเพือการพัฒนา และบางส่วนของงาน
มนคงทางสั
ด้านสาธารณสุขและกิจการภายใน
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ในระดับภูมิภาค (Region) แบ่งออกเป็ น 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาควาโลเนีย มี
ประชากรประมาณ 3,400,000 คน (รวมชุมชนทีพูดภาษาเยอรมัน 72,000 คน)
ภูมิภาคฟลานเดอร์ มีประชากรประมาณ 6,000,000 คน และภูมิภาค Brussels Capital
มีประชากรประมาณ 1,000,000 คน
รั ฐ บาลภูมิ ภ าคมี อํ า นาจหน้ า ที ดูแ ลงานที เกี ยวข้ อ งกับ เศรษฐกิ จ การจ้ า งงาน
การเกษตร นโยบายเกียวกับนํ า ทีอยู่อาศัย งานสาธารณะ การพลังงาน การคมนาคม
(ยกเว้ นรถไฟ)
สิงแวดล้ อมเมือง-ชนบท การค้ ากับต่างประเทศ ควบคุมดูแลการ
บริ หารงานของจังหวัด ชุมชน (commune) และบริ ษัททีให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภค
ระหว่างชุมชนต่าง ๆ พัฒนาเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
ในระดับประชาคม (Community) แบ่งเป็ น 3 ประชาคม คือ ประชาคมคนพูด
ภาษาฝรังเศส ประชาคมคนพูดภาษาเฟลมมิช และประชาคมคนพูดภาษาเยอรมัน
รัฐบาลประชาคมมีอํานาจหน้ าทีดูแลงานด้ านวัฒนธรรม การศึกษา การใช้ ภาษา
และเรื องทีเกียวข้ องกับนโยบายสุขภาพ (รวมถึงงานด้ านการปกป้องเยาวชน สวัสดิการ
สังคม การให้ ความช่วยเหลือครอบครัว และงานบริ การด้ านการโยกย้ ายถินฐานต่าง ๆ)
รวมทังด้
 านการค้ นคว้ าวิทยาศาสตร์ รัฐบาลประชาคมมีอํานาจติดต่อกับต่างประเทศใน
เรื องทีเกียวข้ องกับงานในความรับผิดชอบด้ วย
ในระดับมณฑล (Province) แบ่งออกเป็ นอีก 10 มณฑล ได้ แก่
1. Luxembourg มีพื นที 4,440 ตร. กม. (ชือซํ ากับประเทศ Grand Duchy of
Luxembourg และมีเขตแดนติดต่อกัน)
2. Liege มีพื นที 3,862 ตร. กม.
3. Hainaut มีพื นที 3,786 ตร. กม.
4. Namur มีพื นที 3,666 ตร. กม.
5. West-Flanders มีพื นที 3,144 ตร. กม.
6. East-Flanders มีพื นที 2,982 ตร. กม.
7. Antwerp มีพื นที 2,867 ตร. กม.
8. Limburg มีพื นที 2,422 ตร. กม.
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9. Flemish Brabant มีพื นที 2,106 ตร. กม.
10. Walloon Brabant มีพื นที 1,091 ตร. กม.

องค์กรบริ หารระดับมณฑล (นนําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้ าทีดูแลงานโครงสร้ าง

าน
พื นฐานต่าง ๆ อาทิ โครงสร้ างด้ านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม รวมทังงานด้
สาธารณสุข นโยบายสังคม
สิงแวดล้ อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน
สาธารณะต่าง ๆ
และระดับชุมชน (Commune) ซงึ แบ่งออกเป็ นจํานวนมากถึง 589 ชมุ ชน โดย
ในภูมิภาคฟลานเดอร์ มี 308 ชมุ ชน ในภูมิภาควาโลเนียมี 262 ชมุ ชน และในภูมิภาค
Brussels Capital มี 19 ชมุ ชน
ชมุ ชนมีอํานาจเป็ นของตนเองในด้ านศิลปวัฒนธรรม ภาษา นโยบายเยาวชน
สือสารมวลชน การกีฬา การศึกษา (ยกเว้ นการกําหนดการศึกษาภาคบังคับ มาตรฐาน
ุ สมบัติของการรับปริ ญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกันสุขภาพ และการ
คณ
สงเคราะห์คนพิการ
ข้ อทีน่าสังเกตและสําคัญยิงก็คือ ชุมชนมีอํานาจต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับชีวิตความ
เป็ นอยู่อย่างมาก (ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนหรื อคอมมูน
เป็ นหน่วยงานที รั บคํ าร้ องการทําหนังสือเดินทาง (หรื อพาสปอร์ ต มีข้อ สังเกตด้ วยว่า
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ในภาษาเฟลมมิช พาสปอร์ ตแปลว่าบัตรประชาชน ในขณะทีพาสปอร์ ตทีใช้ เดินทางไป
ต่างประเทศ จะเรี ยกว่า อินเตอร์ เนชันแนลพาสปอร์ ต ดังนัน เมือพูดคําว่าพาสปอร์ ตกับ
คนเฟลมมิช ควรสอบถามให้ แน่ใจว่า หมายถึงบัตรประชนหรื อพาสปอร์ ต) และแต่ละ
ชุมชนก็เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมทําหนังสือเดินทางในอัตราต่างกัน
ทีสําคัญคือชุมชนเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ คนต่างชาติขออนุญาต
พํานักอยู่ตอ่ ในเบลเยียม (ไม่ใช่อํานาจของ ตม.) และเป็ นนายทะเบียนราษฎร์ สําหรับการ
จดทะเบียนสมรสด้ วย และแต่ละชุมชนก็กําหนดเอกสารทีใช้ ประกอบการจดทะเบียน
สมรสไว้ แตกต่างกัน
เรื องนี  แม้ แต่สถานทูตอังกฤษ ณ กรุ งบรัสเซลส์ยงั ได้ ออกประกาศแจ้ งคนอังกฤษ
ไว้ ในเว็บไซต์วา่ “The Consular Section of the British Embassy in Brussels is
unable to give authoritative advice on the formalities required under Belgian
Law. The documents required can vary from Commune to Commune. The first
step is therefore to get in touch with the Town Hall where the marriage will take
place and obtain a list of the documents they require” ซึงขอแปลว่า ฝ่ ายกงสุล
ประจําสถานทูตอังกฤษ ณ กรุ งบรัสเซลส์ ไม่อาจให้ คําแนะนําเกียวกับขันตอนวิ

ธีการที
ต้ องดําเนินการภายใต้ กฎหมายเบลเยียมได้ เอกสารทีจําเป็ นต้ องใช้ จะแตกต่างกันในแต่
ละคอมมูน สิงแรกทีต้ องดําเนินการคือติดต่อกับทีว่าการอําเภอทีท่านจะจดทะเบียนสมรส
และขอทราบรายชือเอกสารต่าง ๆ ทีกําหนดให้ ใช้ ”
จากการสดับตรับฟั งข้ อเท็จจริ งจากคนไทยในเบลเยียม ก็สรุ ปได้ ตรงกัน
ว่ า ในทางปฏิ บัติ แต่ ล ะชุ ม ชนหรื อ คอมมูน กํ า หนดประเภทเอกสาร และมี วิ ธี ก าร
ดําเนินงานต่าง ๆ มีขนตอนกระบวนการที
ั
แตกต่างกันจริ ง อีกทังบางชุ

มชนอาจจะไม่
คุ้นเคยกับชาวต่างชาติ หรื อเอกสารจากต่างประเทศทีคนต่างชาตินํามาแสดงและยืน
ประกอบในการติดต่อราชการมากนัก การดําเนินการบางเรื องก็อาจจะใช้ เวลายาวนาน
ขึ น ในขณะทีบางชุมชนคุ้นเคยกับคนไทย เอกสารจากประเทศไทย การติดต่อราชการ
กับชุมชนดังกล่าวก็อาจจะทําได้ โดยสะดวกรวดเร็วกว่า
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เศรษฐกิจ
ใ นอดี ต เ บลเยี ย มเป็ นประเทศแรกในภาคพื น ทวี ป ยุ โ รปที เกิ ด ก ารปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม
โดยมีการพัฒนาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ
ั นาสาธารณูปโภคด้ านการขนส่ง ทังท่
 าเรื อ คลอง รถไฟ และทางหลวง
เบลเยียมได้ พฒ
เชือมตอ่ ประเทศอืนในยุโรป
เบลเยียมเป็ นสมาชิ กก่อตัง ของ ป ระชาคมยุโรป ( ปั จจุบันพัฒนาเป็ นสหภาพ
ยุ โ รป) แ ละสนั บ สนุ น การขยายอํ า นาจของ ส หภาพยุ โ รป เ พื อรวมเศรษฐกิ จ ของ
ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้ าร่ วมใช้ สกุลเงินยูโรตัง แต่ปีพ.ศ. 2542 และเลิกใช้ เงินฟรั งก์
ั  ปี พ.ศ. 2545
เบลเยียมอย่างสมบูรณ์ตงแต่
ในยุคก่อนสงครามโลกครัง ทีหนึง วาโ
ว โลเนียเป็ นเขตทีมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสงู แต่หลังจากสงครามโลกครัง ทีสอง ฟลานเดอร์ เริ มมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจมากขึ น จนกระทังเกิดวิกฤติการณ์นํ ามัน พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2522 ส่งผล
ใ ห้ เ ศรษฐกิ จ เข้ า สู่ภ าวะตกตํ า หลัง จากนัน ศูน ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ของประเทศ จึ ง
เปลียนไปเป็ นทางเขตฟลานเดอร์ มากกว่าวาโลเนีย

ธนบัตร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้ เงินยูโร

ปั จจุบนั คนเบลเยียมมีรายได้ ประชาชาติต่อหัวสูงมากกว่า 32,000 ยโู รต่อปี
ประเทศคูค่ ้ าอันดับที 20 ของไทย
และเบลเยียมเป็ นนประเทศคู
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ศลิ ปะและกีฬา

ภาพหอคอยบาเบล ของปี เตอร์ บกุ เดล ศลิ ปิ นทีมีชือเสียง

ั  ในอดีต เขตฟลานเดอร์ เป็ นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
ตงแต่
เช่นนายปี เตอร์ บุกเดล และในคริ สต์ศตวรรษที 17 มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยุคคือ
ปีเตอร์ พอล รู เบนส์ และแอนโทนี ฟาน แดค ในคริ สต์ศตวรรษที 19 และ 20 มีจิตรกร
เ บลเยี ย มที ได้ รั บ การยอมรั บ ในระดับ นานาชาติ ห ลายคน ร ว มทัง เ รเน มากริ ต ต์
นอกจากนี  มีสถาปนิกชาวเบลเยียมชือดังสองคนคือ วิคเตอร์ ฮอร์ ตา และเฮนรี ฟาน
เดอ เฟลด์ เบลเยียมเป็ นต้ นกํ าเนิ ดของแ ซกโซโฟน ซึงป ระดิษฐ์ขึน ครั ง แรกโดยนาย
อดอล์ฟ แซกซ์ ในปี พ.ศ. 2483
 ช่วงประมาณปี 2550 เป็ นต้ นมา มีองค์กรทีใช้ ชือว่า ซอยวัด
ในปั จจุบนั นับตังแต่
“Soi Wat” ได้ จดั แสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปิ นชาวไทยในเบลเยียม และของ
ศิลปิ นชาวเบลเยียมในประเทศไทยเป็ นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ ไปจัดแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุ งเทพฯ ด้ วย นอกจากนี  มีภาพยนตร์ ไทยหลายเรื องได้ รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทต่าง ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ ทีจัดขึ นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย
ในด้ านกีฬา คนเบลเยียมนิยมชมชอบกีฬาฟตุ บอลและจกั รยาน นกั ปั นจักรยาน
ชื อ เ อดดี เมิ ร์ ก ซ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เ ป็ นหนึง ในนัก กี ฬ าจัก รยานที ยิ งใหญ่ ที สุด
ตลอดกาล นอกจากนี  เบลเยียมยังมีนกั กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ จสั ติน เอแนง
และคิม ไคลจ์สเตอร์ ส
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อาหารเบลเยียม
อาหารประจําชาติทีมีชือเสียงของเบลเยียม คือ หอยแมลงภู่อบเสิร์ฟกับมันฝรัง
ทอด นอกจากนี  เบลเยียมมีเบียร์ มากกว่า 450 ชนิด โดยแต่ละชนิด/ยีห้ อ จะมีแก้ วเบียร์
ของตนเอง เบลเยียมยังมีชือเสียงในด้ านการผลิตช็อกโกแลต ยีห้ อทีโด่งดังและเป็ นที
นิยมอาจมีราคาขายสูงถึงกิโลละกว่า 60 ยูโร
ในชีวิตประจําวัน คนเบลเยียมส่วนใหญ่จะเหมือนคนยุโรปประเทศอืน คือ จะ
รับประทานอาหารร้ อนหรื ออาหารปรุ งใหม่เฉพาะในมื ออาหารคํา สําหรับอาหารเช้ ากับ
อาหารกลางวันมักรับประทานขนมปั งเป็ นอาหารหลัก คนไทยทีสมรสกับคนเบลเยียม
หรื อนักเรี ยนทีพํานักอยู่กับครอบครัวคนเบลเยียมจึงอาจต้ องเตรี ยมตัวและปรับตัวใน
เรื องนี 
อาหารไทยเป็ นอาหารต่างชาติทีได้ รับความนิยมมากในเบลเยียม กรุ งบรัสเซลส์
เป็ นทีตังร้ านอาหารไทยเก่าแก่และมีชือเสียงในระดับสากล
ในปั จจุบนั วัตถุดิบทีใช้ ทําอาหารไทยสามารถหาซื อได้ ทวไป
ั โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ๆ (ดูรายชือร้ านค้ าในภาคผนวก) นอกจากนี  วัดไทยต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดไทยธรรมาราม วัดธัมมปทีป วัดพุทธาราม มักเปิ ดให้ คนไทยออกร้ านขายอาหารไทย และ
วัตถุดิบปรุ งอาหารไทย ในโอกาสทีวัดจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ ๆ การไปร่ วมงาน
วันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ จึงเป็ นโอกาสให้ ได้ ไปทําบุญ พบปะคนไทย และซือ หา
อาหารไทยและวัตถุดิบต่าง ๆ ได้ ด้วย

หมายเหตุ ทีมาของเนื อหาบางส่วนจากวิกิพีเดีย
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อาณาเขตเชงเกน

ั ลักษณ์ความตกลงเชงเกน
อนุสาวรีย์สญ

เมือปี 2528 มี 5 ประเทศ ได้ แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ และ
ลกั เซมเบิร์ก ได้ ทําความตกลงกันทีเมืองเชงเกน โดยมีวตั ถุประสงค์ประการหนึงคือ เพือ
 ดตรวจ ณ
สร้ างให้ เกิดชายแดนร่วมกัน (single external border) และยกเลิกการตังจุ
จดุ ชายแดนภายในกลุม่ ประเทศสมาชิก (territory without internal border control)
เพือให้ การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี เป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ ว ประชาชนไม่ต้อง
หยุดทีด่านตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จุดผ่านแดนภายในประเทศสมาชิก
ตอ่ มา ประเทศอืน ๆ เห็นประโยชน์ของเรื องนี  จงึ มาเข้ าร่ วมในเขตเชงเกนเพิมขึ น
เรื อย ๆ จนในปั จจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทัง หมด ดังนี  เบลเยียม เยอรมนี
ฝ รั งเศส อิ ต าลี ลัก เซมเบิ ร์ ก เนเธอร์ แ ลนด์ ออสเตรี ย สเปน โปรตุเ กส กรี ซ สวี เ ดน
แลนด์ เดนมาร์ ก ไอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธวั เนีย มอลตา
ฟินนแลนด์
โปแลนด์ สโลวะเกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์ แลนด์
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วีซ่าเชงเกน

ตวั อย่างวีซา่ เชงเกน

วีซา่ เชงเกน คือ วีซา่ ทีประเทศสมาชิกเชงเกนกําหนดไว้ ให้ ผ้ ทู ปี ระสงค์จะเดินทาง
มาท่องเทียว หรื อเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั ) ต้องยืนขอวีซ่าจากสถานทูต
 ใ่ นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ ามา
หรื อสถานกงสุลของประเทศเชงเกนทีตังอยู
การยืนขอวีซา่ เชงเกนมีหลักเกณฑ์ทีควรทราบในเบื องต้ น ดงั นี 
ั
1.. ยืนขอทีสถานทูตใด? ถ้าจะเดินทางไปประเทศสมาชิกใดเป็ นหลักหรื อตงใจ
และวางแผนจะพํานัก อ ยู่นานกว่าใ นประเทศส มาชิ กอื น ใ ห้ ยื นขอวีซ่าจากสถานทูต
ประเทศนัน เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลูกกับน้ องในเบลเยียม
แต่ซื อตัว เครื องบินมาลงทีปารี ส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 3 วนั แล้ วจึง
เดินทางต่อ มาพักอยู่กับลูกและน้ องในเบลเยียม อีก 2 เ ดือ น กรณี นี  ต้ องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยี ยมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรั งเศสในประเทศไทย
หลัก
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็ นนหลั
แต่ถ้าจะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ ยืนขอจากประเทศที จะเดินทางเข้ าเขต
เ ชงเกนเป็ นประเทศแรก เ ช่ น มาเที ยวยุโ รป 10 ป ระเทศในเวลา 7 วัน โดยบิ น จาก
กรุงเทพฯ มาลงอัมสเตอร์ ดมั ก็ให้ ขอจากสถานทูตเนเธอร์ แลนด์ในประเทศไทย
2.. การยืนข
นขอวีซ่ า ต้องกรอกแบบฟอร์ มการขอวีซา่ ทีมีรูปแบบเหมือนกัน (ไม่วา่
จะขอทีสถานทูตใด) พร้ อมหนังสือเดินทาง เอกสารประกอบเพือยืนยันวัตถุประสงค์การ
 กฐานการเงินทีแสดงให้ เห็นว่าสามารถใช้ จ่าย
เดินทาง ระยะเวลาพํานัก ทีพัก รวมทังหลั
ได้ ตลอดระยะเวลาทีพํานัก และมีบตั รโดยสารหรื อเงินคา่ เดินทางกลับประเทศ
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3. การประกันสุขภาพ จะต้ องทําประกันคุ้มครองกรณีเจ็บป่ วย ต้องเข้ ารับการ
รักษาพยาบาล หรื อประสบอุบตั ิเหตุ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดด้ วย
ดงั นัน จะเห็นได้ ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรื อการขอวีซ่าระยะยาวอืน ๆ เช่น เพือ
มาเรี ยนหนังสือ หรื อเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ เป็ นการขอวีซ่า
 ่ในประเทศไทย เพือให้ มีวีซา่ สําหรับใช้ เดินทางมา
จากสถานทูตของต่างประเทศทีตังอยู
ต่างประเทศได้ การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรื อประเทศอืนในเขต
เ ชงเกน จึ ง ไม่ เ กี ยวกับ สถานเอกอัค รราชทูต ไทย แ ละสถานทูต ไทยไม่ อ าจเข้ า ไป
แทรกแซงการพิจารณา หรื อการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่ งประเทศก็ไม่อาจเข้ ามาแทรกแซงการพิจารณาหรื อการดําเนินงานของสถานทูตไทย
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรื อไม่ออกวีซ่าให้ คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
เหมือนกัน
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ข้อควรรู้เมือมาถึงเบลเยียมใหม่ ๆ
บตั รประจําตัว
บั ต รประจํ า ตั ว เป็ นเอกสารแสดง ว่ า ผู้ ถื อ บั ต ร มี ชื อ อย
อ ยู่ ใ น ท ะเบี ย นบ้ าน
ึ นเรื องสําคัญมากของผู้ มีถินพํานักในเบลเยียม โดย
(ccomposition de ménage) ซงเป็
คอมมูนทีทา่ นมีถินพํานักอยูจ่ ะเป็ นหน่วยงานผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวให้

ึ
ข้ อมูล
บตั รดังกล่าวในปั จจุบนั เป็ นนบับัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มีการฝั งไมโครชิปปซซงบรรจุ
ของท่านไว้ ) กฎหมายกําหนดให้ ทกุ คนต้องพกบัตรประจําตัวติดตัวเป็ นประจําเมือมีอายุ
ครบ 18 ปี และจะต้ องแสดงบัตรประจําตัวเมือเจ้ าหน้ าทีตํารวจขอตรวจ หรื อเมือติดต่อ
ราชการ

ตวั อย่างบัตรประจําตัวเบลเยียมสําหรับชาวต่างชาติทีมิใช่สมาชิกอียู
ทีมา http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/
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เมือคนต่างชาติเดินทางมาถึงเบลเยียม และจะพํานักอยูเ่ กินกว่าสามเดือนโดยมี
วีซ่าสําหรั บการพํานักอาศัยแบบถาวร เช่น วีซ่าเพือมาศึกษาต่อ หรื อมาอยู่ในความ
อุปการะดูแลของบุพการี หรื อบุตร จะต้ องไปรายงานตัวทีอําเภอ (คอมมูน) ทีอยู่ภายใน
8 วัน เมื อได้ ยืนเรื องขอมี ชื อในทะเบี ยนบ้ านแล้ ว ทางการจะส่งเจ้ าหน้ าที ตํ ารวจไป
ตรวจสอบทีบ้ านว่าพํานักอยู่ทีบ้ านเลขทีดังกล่าวจริ งหรื อไม่ หลังจากนัน จึงจะได้ มี
หนังสือเรี ยกให้ ไปรายงานตัวเพือทําบัตรประจําตัวต่อไป
กรณี ที เป็ นนัก เรี ย น นัก ศึก ษา บัต รประจํ า ตัว จะมี อ ายุ 1 ปี โดยทางอํ า เภอ
อาจจะขอดูสัญญา เช่าห้ องหรื อบ้ านพักประกอบด้ วย เมื อบัตรหมดอายุ จะต้ องนํ า
เอกสารยืนยันว่ายังมีสถานะเป็ นนักศึกษาในปี การศึกษาถัดไป (กันยายนของปี นี  ถึง
มิถนุ ายนของปี ถัดไป) จากมหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษายืนประกอบ
กรณีทีจดทะเบียนอยูร่ ่วมกันตามกฎหมาย จะได้ รับบัตรประจําตัวชัวคราวมีอายุ
6 เดือน หลังจากนัน จะได้ รับบัตรประจําตัวมีอายุ 1 ปี เมืออยู่ครบ 3 ปี (รวมเวลาทีอยู่
ในเบลเยียม 3 ปี 6 เดือน) จึงจะได้ รับบัตรประจําตัวมีอายุ 5 ปี หากประสงค์จะทํางาน
จะต้ องยืนขอใบอนุญาตทํางานโดยใช้ หนังสือรับรองจากนายจ้ างประกอบการยืนขอ
ใบอนุญาตทํางาน
กรณี ทีจดทะเบียนสมรสกับคนเบลเยี ยม ในครั ง แรก จะได้ รั บบัตรประจํ าตัว
ชัวคราวมีอายุ 6 เดือน หลังจากนัน จะได้ รับบัตรประจําตัวมีอายุ 5 ปี หากประสงค์จะ
ทํางาน จะสามารถทํางานได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทํางานก่อน
สําหรับผู้ทีถือบัตรประจําตัวอายุ 5 ปี สามารถพํานักอยู่ในเบลเยียมได้ (เสมือน
ตลอดไป ถ้ าต่ออายุโดยการทําบัต รใหม่ไปเรื อย ๆ ทุก ๆ 5 ปี ) แต่จะต้ องมี ชืออยู่ใน
ทะเบียนบ้ านอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ทังนี
  มีเงือนไขว่า ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือบัตรนี ออก
เดินทางไปอยู่ต่างประเทศเกินหนึงปี ถ้ าเกินหนึงปี อาจถูกระงับสิทธิในการพํานักอาศัย
อยูใ่ นเบลเยียมได้
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ใบขับขี
ใบอนุญาตขับรถของไทย ได้ แก่ รถยนต์สว่ นบุคคล
ั
รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ และรถยนต์ส่วน
ชวคราว

ม และแบบใหม่
บคุ คล มีกําหนดเวลา 5 ปี ทังแบบเดิ
ได้ รับการรับรองในเบลเยียม โดยกฎหมายฉบับวันที 16
มีนาคม ค.ศ. 1968 มาตรา 23 ใบอนุญาตขับรถของไทยดังกล่าวสามารถเทียบเท่ากับ
ใบอนุญาตขับรถของ เบลเยียมประเภท B (รถยนต์ทีมีนํ าหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม
และใช้ บรรทุกคนโดยมีทีนังไม่เกิน 8 ทีนัง (ไม่รวมคนขับ) หรื อใช้ ขนของ หรื อมีสิงพ่วง
นํ าหนักไม่เกิน 750 กิโลกรัม)
ใ บอนุญ าตขับ รถของไทยประเภทอื น ๆ
น อกเหนื อจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้ างต้ น
ไม่ได้ รับการรับรองจากฝ่ ายเบลเยียม ในส่วนของ
ุ าตขับรถประเภท B (+A3
เบลเยียมมีเพียงใบอนญ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน
50 CC และความเร็ วสูงสุดไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อ
ั
เท่านันที
 ได้ รับการรับรองจากฝ่ ายไทย
ชวโมง)
ดงั นัน คนไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนุญาตขับรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลักฐานสําคัญไปยัง commune ทีท่านมีถินพํานัก ประกอบด้ วย
ใบอนุญาตขับรถ ต้ นฉบับ พร้ อมคําแปลทีได้ รับการรั บรอง (หากท่ านอาศัยใน
ฟลานเดอร์ ให้ แปลเป็ นภาษาดัตช์ หากอยู่ในวาโลเนียให้ แปลเป็ นภาษาฝรังเศส)
รูปถ่ าย 2 ใบ บัตรประจําตัวประชาชน และเงินค่ าธรรมเนียม ไปใช้ ในการยืนขอ
ใบอนุญาตขับรถของเบลเยียม

ั   คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนุญาตขับรถของเบลเยียมได้ นนั  จะต้ องเป็ นผู้ที
ทงนี
มี ใ บอนุญ าตขับ รถของไทยที ออกให้ ก่ อ นการได้ รั บ การอนุญ าตให้ มี ถิ นพํ า นัก ใน
เบลเยียม
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การเช่ าบ้ าน
ตามกฎหมายเบลเยียม สัญญาเช่าบ้ านหรื ออพาร์ ตเมนท์อาจตกลงกันด้ วยวาจา
หรื อทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ได้ หากเป็ นสัญญาด้ วยวาจา จะมีระยะเวลาเช่า
9 ปี เท่านัน แต่ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ขอแนะนําให้ ตกลงเช่าด้ วยวาจา เพราะจะมีปัญหา
มาก หากต้ องมีการฟ้องร้ องดําเนินคดีกนั ในอนาคต
สัญ ญาเช่ า ส่ ว นใหญ่ จึ ง ทํ า เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยอาจแบ่ ง ประเภทของ
สัญญาเช่า ดังนี 
สัญญาเช่ าระยะสันU (ไม่ เกิน 3 ปี ) จะต้ องทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เท่านัน มีระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี กล่าวคือ จะเช่า 1 ปี หรื อ 2 ปี หรื อ 3 ปี ก็ได้ แต่ไม่
เกิน 3 ปี โดยทัวไป ทังผู
 ้ ให้ เช่าและผู้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดได้
เช่นหากสัญญาเช่าระบุระยะเวลาเช่า 1 ปี ก็จะต้ องอยูจ่ นครบกําหนดหนึงปี หากผู้เช่า
จะบอกเลิกสัญญาก่อน ผู้ให้ เช่าอาจจะเรี ยกร้ องให้ ชําระค่าเช่าจนครบกําหนดเวลาเช่า
ได้ การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าระยะสันนี
 จะทําได้ เพียงหนึงครัง เท่านัน โดยต้ องมีเงือนไข
เหมือนเดิมทุกประการ และไม่ว่าอย่างไรต้ องมีระยะเวลาเช่ารวมกันแล้ วไม่เกิน 3 ปี
หากผู้เช่าอยู่เกินกว่าระยะเวลาทีกําหนด และผู้ให้ เช่าไม่ทกั ท้ วง กฎหมายจะถือว่าทัง
สองฝ่ ายมีเจตนาเปลียนประเภทสัญญาให้ กลายเป็ นสัญญาเช่าปรกติคือ 9 ปี
สัญญาเช่ า 9 ปี ผู้ให้ เช่าหรื อผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ เมือครบกําหนด 9
ปี โดยผู้ให้ เช่าต้ องแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรื อผู้เช่าต้ องแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 3 เดือนก่อนสัญญาสิ นสุด มิฉะนัน กฎหมายถือว่าได้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาออกไปอีกครัง
ละ 3 ปี
อย่างไรก็ตาม เมือสัญญาครบระยะเวลาช่วง 3 ปี หรื อ 6 ปี ผู้ให้ เช่าสามารถบอก
เลิกสัญญาได้ เช่นกันแต่จะต้ องทําการแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้เช่าสามารถ
บอกเลิกสัญญาเช่าเมือใดก็ได้ แต่จะต้ องแจ้ งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้ า 3 เดือนโดยไม่
ต้ องระบุเหตุผลใด ๆ ทังสิ
 น
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แต่หากเป็ นการบอกเลิกสัญ ญาเช่าภายในระยะเวลาสามปี แรกของการเช่า
นอกจากผู้เช่าจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ยังต้ องเสียค่าปรับดังนี  หากบอก
เลิกสัญญาเช่าภายในปี แรกเสียค่าปรับ 3 เดือนของค่าเช่า หากบอกเลิกสัญญาภายใน
ปี ทีสองเสียค่าปรับ 2 เดือนของค่าเช่า และหากบอกเลิกสัญญาในปี ทีสามต้ องเสีย
ค่าปรับ 1 เดือนของค่าเช่า
นอกจากนี  ผู้ให้ เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยการแจ้ งล่วงหน้ า 6
ตลอดระยะเวลาการเช่า 9 ปี ภายไต้ เงือนไขว่า

เดือน

1. เพือผู้ให้ เช่าเข้ ามาอยูอ่ าศัยด้ วยตนเอง หรื อให้ ผ้ ใู กล้ ชิดนับถึงลําดับทีสามมา
อยู่ ได้ แก่ คูส่ มรส บุตร บิดามารดา หลาน พี น้ อง ทังของตนเองและของคู

ส่ มรส โดยผู้
เช่าอาจจะขอให้ ผ้ ใู ห้ เช่าแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ซึงจะต้ องนํามาแสดง
ภายในสองเดือน และจะต้ องย้ ายเข้ ามาอยูภ่ ายในปี แรกทีสัญญาสิ นสุด รวมทังต้
 องอยู่
ต่อเนืองเป็ นเวลาไม่ตํากว่าสองปี
2. จะทําการซ่อมบ้ านครัง ใหญ่ (เมือครบระยะ 3 ปี 6 ปี เท่านัน)
 โดยจะต้ องแนบ
เอกสารอย่างใดอย่างหนึงประกอบเช่น ใบอนุญาตก่อสร้ าง ใบเสนอราคา รายละเอียด
การซ่อม พร้ อมราคาค่าซ่อม กรณีทีทําการซ่อมด้ วยตนเอง หรื อสัญญาจ้ างช่างมาซ่อม
แต่ทงนี
ั   งานทีซ่อมต้ องเป็ นงานทีเกียวกับตัวของบ้ านพักอาศัยโดยตรง มิใช่เป็ นการซ่อม
เพียงแค่ส่วนประกอบเช่นซ่อมกันสาด ซ่อมแต่ห้องใต้ หลังคา ปรับปรุ งซ่อมแซมสวน
และราคาค่าซ่อมจะต้ องสูงกว่าค่าเช่ารวม 3 ปี
3. หากไม่มีเหตุผลใดรองรับก็จะต้ องเสียค่าปรับให้ กบั ผู้เช่าเท่ากับ 9 เดือนของ
ค่าเช่ากรณีทีบอกเลิกสัญญาเมือสิ นสุดสามปี แรกของสัญญาเช่า และ 6 เดือนของค่า
เช่ากรณีทีบอกเลิกเมือสิ นสุด 6 ปี ของการเช่า นอกจากนัน จะต้ องเริ มงานภายใน 6
เดือนและงานเสร็ จภายใน 24 เดือน
อย่างไรก็ดี ผู้ให้ เช่ากับผู้เช่าอาจตกลงเงือนไขของสัญญาไว้ เป็ นอย่างอืนก็ได้
เพราะไม่ใช่เรื องทีกฎหมายบังคับโดยเด็ดขาด และหากผู้เช่าตรวจสอบและพบว่า ผู้ให้
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เช่าผิดเงือนไขตามข้ อ 1 หรื อ 2 ก็มีสิทธิฟ้องเรี ยกค่าปรับได้ เป็ นเงินเท่ากับค่าเช่า 18
เดือน
สัญญาระยะยาวเกินกว่ า 9 ปี ต้ องทําเป็ นสัญญาลายลักษณ์อกั ษร มีข้อบังคับ
ตามกฎหมายเช่นเดียวกับสัญญา 9 ปี
สัญญาตลอดชีวติ ต้ องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระบุวา่ สัญญามีอายุตลอดชีวิต
ของผู้เ ช่ า จะสิ น สุด ลงก็ ต่อ เมื อผู้เ ช่ า เสี ย ชี วิ ต กรณี อื น ผู้ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ส ามารถบอกเลิ ก
สัญญาได้ เว้ นแต่วา่ ระบุไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญาอย่างแจ้ งชัด แต่ในทางกลับกัน ผู้เช่า
สามารถบอกเลิกสัญญาเมือใดก็ได้ โดยจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 3 เดือน
เงินมัดจําสัญญาเช่ า
กฎหมายไม่ได้ กําหนดหรื อบังคับว่าจะต้ องมีการวางเงินมัดจําการเช่า แต่ถ้ามี
การวางเงิน มัดจําการเช่าแล้ ว อาจวางมัดจําเป็ นเงินสด พันธบัตร หรื อการคํ าประกัน
จากธนาคารในวงเงินทีกําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม หากวางมัดจําเป็ นเงินสด กฎหมายระบุวา่ จะต้ องไม่เกิน 3 เดือน
ของค่าเช่า เช่น
ค่าเช่า 500 ยูโร และมีค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง (charge) เช่น ค่าทํา
ความร้ อน ค่าดูแลลิฟต์ส่วนกลางอีก 50 ยูโร จะเรี ยกให้ ผ้ เู ช่าวางมัดจําได้ ไม่เกิน 1,500
ยูโรเท่านัน โดยไม่อาจนําค่าใช้ จา่ ยส่วนกลางมารวมไว้ ในมัดจําด้ วย
และถ้ าวางมัดจําเป็ นเงินสด ผู้ให้ เช่าจะต้ องคิดดอกเบี ยให้ กบั ผู้เช่าในอัตราที
กฎหมายกําหนดตลอดระยะเวลาทีเงินอยู่ในมือของผู้ให้ เช่า ยกเว้ นจะมีการเปิ ดบัญชี
กับธนาคารเพือเป็ นเงินมัดจํา การเช่า โดยมีสําเนาสัญญาเช่าประกอบการเปิ ดบัญชี
ธนาคารจะให้ ผ้ เู ช่าถอนเงินคืนก็ต่อเมือผู้ให้ เช่าให้ ความยินยอมภายหลังจากทีได้ ตกลง
เรื องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ นจากสถานทีเช่า
เงินมัดจําการเช่านี เป็ นเงินทีผู้เช่าวางประกันสําหรับค่าเสียหายอันอาจเกิดจาก
การเช่าเท่านัน ไม่สามารถหักเงินดังกล่าวออกมาใช้ ชําระเป็ นค่าเช่าให้ กบั ผู้ให้ เช่าไม่ว่า
กรณีใด ๆ ก็ตาม
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การปรั บขึนU ค่ าเช่ าตามดัชนีผ้ ูบริโภค
ผู้ให้ เช่าสามารถปรับขึ นค่าเช่าได้ ปีละหนึงครัง เมือครบวันเริ มสัญญาในปี ถัดไป
โดยการนํ า ดัช นี ผ้ ูบ ริ โ ภคในปี ก่ อ นหน้ า มาคํ า นวณกับ ดัช นี ปี ปั จ จุบัน ตามสูต รดัง นี 
(ค่าเช่า X ดัชนีใหม่) / ดัชนีก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ เช่าสามารถขึ นค่าเช่าเกินกว่า
การคํานวณตามดัชนีผ้ บู ริ โภคตามทีกฎหมายกําหนดได้ เมือเช่าครบสามปี หากได้ มีการ
ปรับปรุงสถานทีเช่าให้ ดีกว่าทีเป็ นอยู่ จนทําให้ มีมลู ค่าการเช่าทีสูงขึ น
การทําประกันภัยทรั พย์ สนิ ทีเช่ า
กฎหมายไม่ได้ บงั คับให้ ต้องทําประกันภัยเพือคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ นํ ารัว
แต่ในทางปฏิบตั ิ ผู้ให้ เช่าส่วนใหญ่จะกําหนดให้ ผ้ เู ช่าทําประกันภัยสถานทีเช่าสําหรับ
การเกิดอัคคีภยั นํ ารัว ฯลฯ ไว้ เสมอ นอกจากนี  ผู้เช่ายังอาจจะทําประกันภัยสําหรับ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวกรณีทีเกิดภัยพิบตั ิหรื อขโมยเป็ นการเพิมเติมเอง
บริ ษัททีรับทําประกันภัยจะคํานวณเบี ยประกันกรณีประกันอัคคีภยั นํ ารัว โดย
คํานวณจากพื นทีอยูอ่ าศัยเป็ นหลัก สําหรับการประกันภัยทรัพย์สนิ ส่วนตัวนัน ขึ นอยูก่ บั
มูลค่าทรัพย์สินทีทําประกันทีผู้ทําประกันแจ้ งเอาไว้ โดยต้ องมีทรัพย์สินทีมีมลู ค่านันอยู
 ่
จริ ง
การตรวจสภาพก่ อนและหลังการเช่ า
การตรวจสภาพสถานทีเช่า (l'état de lieux) ก่อนและหลังการเช่าเป็ นหัวใจ
สําคัญของการเช่าบ้ านในเบลเยี ยม เรื องนี  คนไทยส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยคุ้นเคย สรุ ป
ประเด็นทีควรทราบได้ ดงั นี 
1. ใครเป็ นผู้จดั ทํารายงานการการตรวจสภาพสถานทีเช่า (l'état de lieux)
ผู้เช่าหรื อผู้ให้ เช่าสามารถจัดทํารายงานเกียวกับสถานทีเช่าด้ วยตนเองก็ได้ หรื อ
จะมอบหมายจ้ างผู้เชียวชาญเป็ นผู้ทําการตรวจสภาพ โดยออกค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา
รายงานการตรวจสภาพฝ่ ายละครึงก็ได้ หรื อแต่ละฝ่ ายจะจัดหาผู้เชียวชาญของตนและ
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยด้ วยตนเองก็ได้
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ไม่วา่ กรณีใด การตรวจสภาพสถานทีเช่าต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 
- ขณะทํารายงาน ผู้เช่าหรื อผู้ให้ เช่า หรื อผู้แทน จะต้ องอยู่พร้ อมกับผู้ทีทํา
รายงานเสมอ
- ทังผู
 ้ เช่าและผู้ให้ เช่าจะต้ องลงวันทีและลงนามในรายงานด้ วยตนเอง
- มีการระบุรายละเอียดครบถ้ วน มิใช่เขียนเพียงว่า สถานทีเช่าอยูใ่ นสภาพที
ได้ รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี และทังสองฝ่

ายเห็นด้ วยกับสภาพดังกล่าว
หากฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดไม่ยอมให้ มีการตรวจสภาพ อีกฝ่ ายหนึงสามารถร้ องขอให้ มี
การตรวจสภาพได้ แต่ต้องทําภายในกําหนดเวลา ดังนี 
- ก่อนการเข้ าใช้ สถานทีเช่าโดยผู้เช่า
- กรณีทีสัญญาเช่าเกินกว่าหนึงปี ภายในหนึงเดือนแรกของการเช่า
- กรณีทีสัญญาเช่าไม่เกินหนึงปี ภายในสิบห้ าวันแรกของการเช่า
เมือได้ รับการร้ องขอแล้ ว หากอีกฝ่ ายยังไม่ยอมทํา ฝ่ ายทีร้ องขอก็อาจจะร้ องขอ
ต่อ Juge de Paix ให้ แต่งตังผู
 ้ เชียวชาญมาทําหน้ าทีตรวจสภาพ โดยจะต้ องยืนเรื อง
ก่อนสิ นเดือนหรื อก่อนสิบห้ าวันแล้ วแต่กรณี
2. กรณีทีมีการตกแต่ง ซ่อมแซมทีสําคัญกับสถานทีเช่า หลังการทํารายงานแล้ ว ก็
จะต้ องมีการจัดทํารายงานเพิมเติมโดยใช้ หลักการเดียวกับข้ อ 1
3. เมือสิ นสุดสัญญาเช่า
- หากไม่มีการทํารายงานการตรวจสภาพสถานทีเช่า (l'état de lieux) ให้ ถือว่า
เมือผู้เช่าเข้ ามาอยูใ่ นสถานทีเช่านัน สถานทีเช่ามีสภาพเช่นเดียวกับเมือสัญญาสิ นสุด ผู้
เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึ น เว้ นแต่ว่าผู้ให้ เช่าจะสามารถ
พิสจู น์ได้ ว่า ความเสียหายนันเกิ
 ดจากผู้เช่า หรื อสมาชิกในครอบครัว หรื อผู้รับเช่าช่วง
ซึงผู้เช่าจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายนัน
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- หากมีการทํารายงานการตรวจสภาพสถานทีเช่า (l'état de lieux) อย่าง
ละเอียด ผู้เช่าจะต้ องคืนสถานทีเช่าให้ อยูใ่ นสภาพเหมือนกับสภาพก่อนการเช่า หากมี
ความเสียหาย ผู้เช่าก็จะต้ องรับผิดชอบชดใช้ เว้ นแต่ว่าความเสียหายนันเกิ
 ดจากการ
เสือมสภาพตามกาลเวลา หรื อเสือมสภาพจากการใช้ งานตามปกติ เป็ นต้ น

การสมรสกับคนเบลเยียม
การสมรสจะสมบูรณ์ตอ่ เมือได้ จดทะเบียนสมรสต่อทีว่าการอําเภอ หรื อคอมมูน
ทีฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดมีถินพํานักอาศัยอยู่ โดยต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการยืนขอจด
ทะเบียนสมรส ซึงจะต้ องยืนขอล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน เอกสารต่าง ๆ มีดงั นี  (บาง
คอมมูนอาจเรี ยกเอกสารแตกต่างจากนี  โปรดตรวจสอบข้ อ มูลกับทางคอมมูนก่อ น
เสมอ)
1. สูติบตั ร
2. บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง
3. หนังสือรับรองสัญชาติ (ขอได้ ทีสถานทูต)
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน (un certificat de residence)
5. หนังสือรับรองความเป็ นโสด
6. หนังสือรับรองจารี ตประเพณี (certificat de coutume หรื อ bewijs van
wetgeving) ซึงคือ หนังสือรับรองว่า เงือนไขการสมรสตามกฎหมายไทยคือ
คู่ส มรสจะต้ อ งมี อ ายุค รบตามที กฎหมายกํ า หนด และไม่ ต้ อ งมี ก ารปิ ด
ประกาศต่อสาธารณะ สําหรับกฎหมายเบลเยียมบังคับว่าจะต้ องใช้ เงือนไข
หรื อ ข้ อ กํ าหนดตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการจดทะเบี ย นสมรสของเบลเยี ย ม
บังคับใช้ เช่น
- ต้ องมีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปี บริ บรู ณ์
- ไม่ได้ จดทะเบียนสมรสอยูใ่ นขณะนี  (เว้ นแต่ได้ หย่าขาดแล้ ว)
- ผ่านพ้ นระยะเวลาสามร้ อยวันหลังการหย่าหรื อการเป็ นหม้ าย (กรณีสามี
เสียชีวติ ) ของฝ่ ายหญิง (Délai de Viduité)
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- ห้ ามการสมรสระหว่างผู้ร่วมวงศ์ตระกูลตามกฎหมายหรื อผู้ร่วมสายโลหิต
(บิดา มารดากับบุตร พีกับน้ อง ลุง ป้ากับหลาน เป็ นต้ น)
7. สัญญาการจัดการทรัพย์สนิ (un contrat de mariage) ซึงจะต้ องทําขึ นโดย
โนตารี (Notary) กรณีทีคูส่ มรสตกลงจะแบ่งแยกทรัพย์สนิ ระหว่างกัน
(separation de biens)
การจดทะเบียนสมรสจะต้ องจดทะเบียน ณ ทีว่าการอําเภอหรื อคอมมูนต่อหน้ า
นายทะเบียนท้ องถิน ซึงจะทําการอ่านรายละเอียดทีระบุอยู่ในทะเบียนสมรสว่า นาย
นางสาว เกิดที เมือวันที พํานักอาศัยอยู่ที เป็ นบุตรของ ฯลฯ จากนัน เจ้ าพนักงานผู้
จดทะเบียนจะอ่านกฎหมายต่อหน้ าคู่สมรสและพยานสองคน เป็ นการแจ้ งสิทธิ และ
หน้ าทีของคูส่ มรสให้ ทราบต่อหน้ าสาธารณชน ดังนี 
มาตรา 212 การสมรสไม่ ทํ า ให้ สถานะทางกฎหมายของคู่ สมรส
เปลียนแปลงไป
มาตรา 213 คู่สมรสต้ องพํานั กอาศัยอยู่ร่วมกัน ต้ องมีความซือสัตย์ ให้
ความช่ วยเหลือ และเกือU กูลซึงกันและกัน
ความซือสัตย์ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ ทางเพศกับคู่สมรสของตนเท่านัน
กฎหมายบังคับใช้ กับฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ งอย่างเท่าเทียมกัน หากมีการละเมิดหรื อ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไปมีความสัมพันธ์ ทางเพศกับบุคคลทีสาม อีกฝ่ ายหนึงก็สามารถฟ้อง
หย่าได้
การให้ ความช่วยเหลือ หมายถึง คูส่ มรสฝ่ ายหนึงต้ องให้ ความช่วยเหลืออีกฝ่ าย
หนึงให้ สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ อย่างเหมาะสม โดยการจัดหาอาหาร เครื องนุ่งห่ม ทีพัก
อาศัย การรักษาพยาบาลและดูแลให้ ยาเมือป่ วยไข้ รวมทังค่
 าใช้ จ่ายอืน ๆ ในครอบครัว
ความเกื อกูล หมายถึง ความเอื ออาทรระหว่างกันด้ านจิตใจ กฎหมายมิได้ มีการ
กําหนดชัดเจน แต่ให้ หมายรวมถึงการดูแลชีวิตความเป็ นอยู่ทางกายและจิตใจให้ อีก
ฝ่ ายหนึงมีระดับชีวิตทีดี ยอมรับปั ญหาการเปลียนแปลงทางกายของอีกฝ่ ายหนึง (การ
พิการหรื อทุพพลภาพ มีโรคร้ าย หรื อการชราภาพ) การให้ กําลังใจหรื อช่วยปลอบใจหาก
อีกฝ่ ายหนึงมีความกดดันทางจิตใจ
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มาตรา 214 ทีอยู่ร่วมของคู่สมรสให้ ทงั U สองฝ่ ายทําการตกลงร่ วมกัน
มาตรา 216 คู่สมรสแต่ ละฝ่ ายสามารถประกอบอาชีพของตนได้ โดยไม่
ต้ องได้ รับความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึง อย่ างไรก็ตาม จะต้ องไม่ เป็ นอาชีพที
ก่ อให้ เกิดความเสียหายอย่ างร้ ายแรงต่ อจิตใจหรื อทรั พย์ สินของอีกฝ่ ายหนึ ง
หรือของบุตรทียังเป็ นผู้เยาว์
มาตรา 221 คู่ ส มรสจะต้ อ งมี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบสํา หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยภายใน
ครอบครั วตามความสามารถหรื ออัตภาพของตน
หลังจากนัน นายทะเบียนก็จะถามว่า นาย..... สมัครใจสมรสกับนางสาว ........
หรื อไม่ และนางสาว....สมัครใจสมรสกับนาย........หรื อไม่
สิทธิและหน้ าทีของคูส่ มรสคือจะต้ องใช้ ชีวิตอยูร่ ่ วมกัน มีความซือสัตย์ตอ่ กัน ให้
ความช่วยเหลือและเกื อกูลซึงกันและกัน ซึงในเบลเยียมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อการ
สมรสขันปฐม

ความรับผิดชอบหรื อภาระจากการสมรสขันถั
 ดไปคือ การจัดการทรัพย์สนิ
ถ้ าทังสองฝ่

ายไม่ได้ ทําสัญญาแบ่งแยกทรัพย์สินไว้ การจัดการทรัพย์สินก็จะอยู่
ในการบังคับคล้ ายกับกฎหมายไทย กล่าวคือ ทรัพย์สินก่อนสมรสเป็ นของแต่ละฝ่ าย
ต่อไป เรี ยกว่า สินส่วนตัว (les biens propres) ทรัพย์สนิ ทีเกิดขึ นภายหลังการสมรส ให้
คูส่ มรสมีสิทธิร่วมกันฝ่ ายละครึง เรี ยกว่า สินสมรส (les biens communs) เมือสมรส
แล้ ว ทังสองฝ่

ายก็จะต้ องมาใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในบ้ านเดียวกัน ต้ องมีภาระในการ
รั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดในชี วิตประจํ าวันร่ วมกัน โดยให้ แต่ละฝ่ ายมีส่วนร่ วมตาม
อัตภาพของตน เว้ นแต่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงไม่มีรายได้ ก็ให้ อีกฝ่ ายหนึงรับผิดชอบแทน
การมีภาระหนี สินระหว่างคู่สมรสกันเองจะต้ องบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เท่านัน จึงจะฟ้องร้ องบังคับคดีได้ นอกจากนัน บ้ านทีอาศัยอยู่ด้วยกัน แม้ ว่าจะเป็ น
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของฝ่ ายชายหรื อเช่า ถ้ าจะทําการขายหรื อยกเลิกสัญญาเช่า จะต้ องให้
ฝ่ ายหญิงตกลงยินยอมด้ วย

30

สูตบิ ตั รเบลเยียมและเงินสวัสดิการ
เมือมีบตุ ร อําเภอหรื อคอมมูนทีเด็กเกิดจะพิจารณาออกสูติบตั รเบลเยียมให้
และหากประสงค์ ก็สามารถนําสูติบตั รเบลเยียมไปใช้ ประกอบการยืนขอสูติบตั รไทยได้
จากสถานทูต (ดูรายละเอียดในหัวข้ อทีเกียวข้ อง)
การแจ้ งเกิดสําหรับบุตรทีบิดาและมารดาได้ จดทะเบียนสมรสกันนัน ฝ่ ายหนึง
ฝ่ ายใดไปแจ้ งเกิดก็ได้ ภายในสิบห้ าวัน แต่หากเป็ นบุตรทีเกิดจากบิดามารดาทีมิได้ จด
ทะเบียนสมรสกันแล้ ว ฝ่ ายชายจะต้ องรับรองการเป็ นพ่อโดยความยินยอมของฝ่ ายหญิง
โดยจะต้ องยืนเรื องกับอําเภอหรื อคอมมูนพร้ อมกันสองคน และจะยืนได้ เมือตังครรภ์

ได้
ครบหกเดือนแล้ ว หรื อเมือไปแจ้ งเกิดเด็ก หรื อเมือใดก็ได้ ภายหลังการเกิดโดยไม่มี
กําหนดเวลา
เมือได้ รับสูติบตั ร ก็จะได้ รับสําเนาด้ วยอีกหลายฉบับ สําหรับใช้ ในการขอเงิน
ช่วยจากรัฐจากการคลอดบุตร (ในปั จจุบนั มีอตั ราดังนี  คือ กรณีมีบตุ รคนแรกจะได้ รับ
เงินช่วยเหลือจากการคลอดบุตร 1023.45 ยูโร คนต่อไปคนละ 770.02 ยูโร) นอกจากนี 
มีเงินช่วยเหลือบุตร (จะได้ รับในวงเงินทีแตกต่างกันขึ นอยู่กบั สถานะการทํางานของ
บิดาหรื อมารดา ขันตํ
 า 75.54 ยูโร สําหรับบุตรคนแรก 139.75 ยูโรสําหรับบุตรคนทีสอง
208.70 ยูโร สําหรับบุตรคนทีสาม)
เงินช่วยเหลือบุตรจะปรับเพิมเมือเด็กอายุครบหกปี สิบสองปี และสิบแปดปี
(กรณีทียังมีสทิ ธิได้ รับเงินช่วยเหลืออยู่ กล่าวคือยังไม่มีรายได้ เป็ นของตนเอง) ทีสําคัญ
คือ ต้ องใช้ สตู ิบตั รเพือแจ้ งเพิมชือเด็กเข้ าไปอยู่ในการทําประกันสุขภาพของบิดาหรื อ
มารดา
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การอยู่ร่วมกันตามกฎหมาย
(La cohabitation légale)
ในเบลเยียม มีคนจํานวนมากเลือกใช้ ชีวิตอยู่กินด้ วยกันเสมือนสามีภรรยา แต่
ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสเป็ นสามีภรรยา ดังนัน เพือให้ การอยูร่ ่วมกันในลักษณะ
นีไ ด้ รั บความคุ้มครองตามกฎหมายในระดับทีเหมาะสม พร้ อมกับสิทธิ หน้ าที ความ
รับผิดชอบของผู้ตดั สินใจอยู่ร่วมกัน เบลเยียมจึงได้ ออกกฎหมายเพิมเติมลงวันที 23
พฤศจิกายน ค.ศ. 1988 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม ค.ศ. 2000 ว่าด้ วยการ
อยูร่ ่วมกันตามกฎหมาย (La cohabitation légale)
การอยูร่ ่วมกันตามกฎหมาย (La cohabitation légale) คือการทีบุคคลสองคน
ทําการแจ้ งขอจดทะเบียนการอยู่ร่วมกันตามกฎหมายต่อคอมมูนทีพักอาศัยอยู่ โดยมี
เงือนไขคุณสมบัติผ้ ขู อจดทะเบียนว่า จะต้ องเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ ยังเป็ นโสดหรื อไม่ได้
จดทะเบียนอยูร่ ่วมกันตามกฎหมายกับคนอืนไว้ ก่อนแล้ ว
นายทะเบี ยนจะทํ าการจดทะเบี ยนให้ หลังจากการตรวจสอบว่าทัง สองคนมี
คุณสมบัติครบถ้ วน การจดทะเบียนดังกล่าวครอบคลุมถึงบุคคลสองคนทีต้ องการจด
ทะเบียนอยูร่ ่ วมกันโดยมีเพศเดียวกัน และอาจเป็ นความสัมพันธ์ในรู ปแบบอืน เช่น เป็ น
พีน้ องร่ วมสายโลหิต พ่อหรื อแม่กบั ลูก เพือนกับเพือน เป็ นต้ น การจดทะเบียนดังกล่าว
จะทําได้ สําหรับคนสองคนเท่านัน มากกว่านันไม่
 ได้
คนไทยจํานวนไม่น้อยมักไม่ทราบว่า การติดตามแฟน หรื อสามี หรื อภรรยามา
อยู่เบลเยียม และได้ ไปจดทะเบียนทีคอมมูนแล้ วนัน เป็ นการจดทะเบียนสมรสหรื อเป็ น
เพียงการจดทะเบียนอยู่ร่วมกัน ซึงมีผลแตกต่างในทางกฎหมายอยู่มาก ดังนัน ควรจะ
ได้ ตกลงพูดคุยกับแฟน สามีหรื อภรรยาให้ ชดั เจน และศึกษาหาความรู้ในเรื องนีเพิ
 มเติม
หากสงสัยควรปรึกษาสถานทูต หรื อสมาคมเพือนไทยในเบลเยียมเสียก่อน
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ผลทางกฎหมายต่ อการจดทะเบียนอยู่ร่วมกันมีดงั นี U
- ความคุ้ม ครองด้ านที พํ า นัก อาศัย ได้ แก่ บ้ า นที ทัง สองฝ่ ายอยู่ร่ ว มกัน รวมทัง
เฟอร์ นิเจอร์ กฎหมายห้ ามไม่ให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ในการขาย ให้
หรื อใช้ เป็ นหลักทรัพย์คํ าประกันกับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หากจะทําเช่นนัน ต้ อง
ได้ รับความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึง
- การมีส่วนร่ วมในค่าใช้ จ่ายภายในครอบครัวและการศึกษาของบุตร โดยจะต้ อง
จัดสรรรายได้ ส่วนหนึงเป็ นค่าใช้ จ่ายร่ วม โดยพิจารณาตามแต่อตั ภาพ และรู ปแบบของ
การใช้ ชีวติ ร่วมกัน
- ความรับผิดชอบร่ วมกันต่อหนี สินของครัวเรื อนทีนํามาใช้ สําหรับความจําเป็ นใน
การใช้ ชีวติ ประจําวันร่วมกันและสําหรับบุตรของทังสองฝ่

าย รวมทังภาษี
 โรงเรื อนและภาษี
รถยนต์ทีใช้ ร่วมกัน (กรณีทีฝ่ ายหนึงเป็ นเจ้ าของ)
- การจัดการทรัพย์สินร่ วมกันในลักษณะเดียวกับการจัดการสินสมรส โดยให้ ถือ
ว่าเป็ นของทังสองฝ่

าย ๆ ละเท่า ๆ กัน หากไม่มีการระบุแบ่งแยกให้ ชดั เจนไว้ ก่อน
ทัง นี  หากต่อมาได้ ทําการสมรสกัน หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเสียชีวิตลง หรื อฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงหรื อทังสองฝ่

ายไปแจ้ งยุติการอยู่ร่วมกันต่อคอมมูนทีมีถินพํานัก การอยู่ร่วมกันก็
เป็ นอันสิ นสุดลง
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การอนุญาตให้ เข้ ามาพํานักในเบลเยียมได้
โดยการอยู่ร่วมกันทีมีเป้าหมายสําหรั บความสัมพันธ์ อันยังยืน
นอกจากการสมรสแล้ ว กระทรวงมหาดไทยเบลเยี ย มได้ มี ห นัง สื อ เวี ย นถึ ง
นายอําเภอทัวประเทศเบลเยียมใน Circulaire du 30 septembre 1997 relative à
l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le
cadre d'une relation durable ประกาศเมือวันที 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 มี
รายละเอียดดังนี 
1. อนุญาตให้ คนต่างชาติเข้ ามาพํานักในเบลเยียมเพืออยูร่ ่วมกับคนเบลเยียมได้
หากเป็ นกรณีทีมีเป้าหมายจะอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์อนั ยังยืน ทังนี
  เพือเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ทงสองฝ่
ั
ายเรี ยนรู้ และทดสอบการอยู่ร่วมกัน (โดยยังไม่ต้องจดทะเบียน
สมรส) และไม่ต้องให้ สิทธิพํานักอยูใ่ นเบลเยียมอย่างถาวร กล่าวคือ จะต้ องอยูร่ ่วมกัน
ไม่ตํากว่า 3 ปี 6 เดือน จึงจะได้ รับสิทธิอยูไ่ ด้ ถาวร (ซึงต่างจากการจดทะเบียนสมรสที
จะได้ รับสิทธิอยูถ่ าวรเมืออยูไ่ ด้ ครบ 6 เดือนเท่านัน)

หากแยกกั น อยู่ หรื อ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งต้ อ งการให้ ก ารอยู่ ร่ วมกั น ตาม
กฎหมายสินU สุดลง
ฝ่ ายทีเป็ นชาวต่ างชาติจะต้ องเดินทางออกจากประเทศ
เบลเยียมทันที
2. กําหนดให้ มีการตรวจสอบอย่างเข้ มงวดและให้ เงือนไขต่าง ๆ ทีระบุไว้ ต้องมี
รายละเอียดชัดเจน เช่น ต้ องแสดงความรับผิดชอบทางการเงินทีชัดเจนและในระยะยาว
กล่าวคือ จะต้ องมีรายได้ สมําเสมอและรองรับความเป็ นอยูไ่ ด้ ถงึ หนึงปี กรณีทีผู้ยืนขอที
มีงานทําชัวคราวจะต้ องมีหลักฐานรายได้ สามปี ก่อนหน้ าประกอบเพือเป็ นหลักประกัน
ถึงรายได้ ในอนาคต
และจะต้ องลงนามรับรองค่าใช้ จ่ายอันอาจเกิดขึ นต่อรัฐบาล
สํานักงานประชาสงเคราะห์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าส่งตัวกลับประเทศ เป็ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 3 ปี 6 เดือน จะได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในเบลเยียมอย่างถาวรหลังครบ
ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือนเท่านัน จะมีการตรวจสอบสถานะของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมําเสมอ

34

ทังนี
  ขอสรุปกรณีทีเข้ าข่ายว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์อนั ยังยืน ดังนี  หากพบว่า
- ทังสองฝ่

ายไม่เข้ าใจกัน ต้ องใช้ ลา่ ม หรื อสือสารกันได้ ยากลําบาก
- ไม่ร้ ูจกั แม้ แต่ชือ หรื อสัญชาติของอีกฝ่ ายหนึง
- ไม่ร้ ูเกียวกับอาชีพหรื อหน้ าทีการงานของอีกฝ่ ายหนึง
- มีการให้ คํามันสัญญาว่าจะให้ เงินเมือเริ มต้ นความสัมพันธ์
- มีลกั ษณะเพือนําพาไปเป็ นโสเภณี
- มีการแทรกแซงของคนกลางหรื อบุคคลทีสาม
- หรื อมีอายุแตกต่างกันมาก
3. คอมมูนจะเป็ นผู้พิจารณาเรื องวีซ่าเพือให้ เข้ ามาอยู่ได้ ครัง แรก 6 เดือน
หลังจากนัน จึงจะต่ออายุให้ ครัง ละ 1 ปี เมือครบ 3 ปี 6 เดือนแล้ วจึงจะได้ รับอนุญาตให้
อยูอ่ ย่างถาวร
ดังนัน จะเห็นได้ ว่า การอยู่ร่วมกันในลักษณะนีเ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สามารถ
ทดลองอยูก่ ินด้ วยกันโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หรื อหลักประกันใด ๆ ต่างจากการสมรสซึง
มีการกําหนดภาระ หน้ าที ความรับผิดชอบของสามีภริ ยาทีชัดเจน อย่างไรก็ดี การอยู่
ร่ วมกันก็ยงั ทําให้ ฝ่ายคนเบลเยียมสามารถใช้ สิทธิ ในการลดหย่อนภาษี เงินได้ หากอีก
ฝ่ ายหนึงไม่ทํางาน หรื อไม่มีรายได้
และยังไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนค่าเลี ยงดูเมือ
ความสัมพันธ์สิ นสุดลง นอกจากนี  อีกฝ่ ายจะไม่มีสิทธิรับมรดกเหมือนกรณีทีได้ สมรส
กัน
การอยู่ ร่ วมกั น อาจจะสิ นU สุ ด ได้ ทุ ก เมื อ (โดยไม่ ต้ อ งมี ดํา เนิ น การตาม
ขั นU ตอนต่ าง ๆ เหมื อ นการหย่ า จากการสมรสซึงในเบลเยี ย มนั นU การหย่ า มี
ขันU ตอนและกระบวนการทียุ่งยาก) สามารถทําได้ โดยการแจ้ งร่ วมกันหรื อจะไป
แจ้ งเพียงฝ่ ายเดียวก็ได้ เช่ นกันต่ อคอมมู นเท่ านั นU และหากฝ่ ายหนึ งเป็ นคน
ต่ างชาติ ก็จะต้ องเดินทางออกนอกเบลเยียมทันทีเมือความสัมพันธ์ สินU สุดลง
(กรณีทอยู
ี ่ ไม่ ครบสามปี หกเดือน)
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การหย่ า
เมื อจดทะเบี ย นสมรสถูก ต้ อ งตามกฎหมายแล้ ว บางคู่ป ระสบปั ญ หาจนอยู่
ร่ วมกันต่อไปไม่ได้ ต้ องเลิกร้ างกัน การหย่าอาจจะเกิดจากความประสงค์ของฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง หรื อจากการตกลงร่วมกันของทังสองฝ่

ายก็ได้ โดยอาจจะเป็ นการแยกกันอยู่
ก่อน ซึงมีสองประเภทให้ เลือกคือ
La séparation de fait การแยกกันอยู่โดยงดกิจกรรมร่ วมกัน โดยทังสองฝ่

ายจะตก
ลงร่วมกันว่าเป็ นช่วงทดลองแยกกันอยู่ เพือให้ ทงสองฝ่
ั
ายสามารถใคร่ครวญถึงชีวิตร่ วม
ในอนาคต ทังสองฝ่

ายยังคงเป็ นคูส่ มรสตามกฎหมายมีสิทธิและหน้ าทีตามกฎหมายทุก
ประการ ต้ องมีความซือสัตย์ตอ่ กัน ให้ ความช่วยเหลือ เกื อกูลกัน และยังได้ รับความ
คุ้มครองด้ านทีอยู่อาศัยกล่าวคือยังอยู่ในบ้ านเดียวกัน การแยกกันอยู่ดงั กล่าวไม่มีผล
ทางกฎหมาย ยกเว้ นด้ านภาษี การแยกกันอยู่นี เป็ นเหตุหนึงทีสามารถนําไปใช้ หย่าใน
อนาคตได้ หากไตร่ตรองทบทวนแล้ วว่า ไม่ประสงค์จะเป็ นสามีภรรยากันต่อไป
La séparation de corps การแยกกันทางกาย ทังสองฝ่

ายอาจจะยืนขอแยกกันทาง
กายแทนการหย่าขาด อันจะทําให้ ทรัพย์สินของทังสองฝ่

ายแบ่งแยกกันทันที ไม่ต้อง
อาศัยอยูร่ ่ วมกัน ไม่ต้องให้ ความช่วยเหลือซึงกันและกัน ทังสองยั

งคงเป็ นคูส่ มรสกันอยู่
แต่ตกลงแยกกันอยู่ ก่อนทีจะตกลงแยกกันอยูท่ างกายนี  ควรพิจารณาว่าจะสามารถหา
เลี ยงตัวเองได้ หากไม่ได้ อาจจะร้ องขอให้ อีกฝ่ ายรั บผิดชอบค่าเลี ยงดูเป็ นรายเดือน
สําหรับตนเองและบุตรได้
การหย่ ามี 3 ประเภท คือ
1. Le divorces pour cause détermine การหย่ าโดยมีมูลเหตุชีชU ัด เป็ นการหย่าซึง
เกิดจากคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงทําผิด เป็ นเหตุร้ายแรงให้ อีกฝ่ ายหนึงยกเป็ นข้ อกล่าวหา
ได้ ตามกฎหมาย ซึงมักจะได้ แก่ การมีช้ ู การก่อเหตุรุนแรง กระทําการโหดร้ ายทารุ ณ
และการทําร้ ายร่ างกายจนบาดเจ็บสาหัส ซึงศาลอาจจะพิจารณาหามาตรการเร่ งด่วน
ชัวคราว หรื อจําเป็ นสําหรับให้ ความช่วยเหลือขันต้
 นด้ วยก็ได้
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2. Le divorce pour séparation de fait de plus de 2 ans เป็ นการหย่ าหลังจาก
แยกกันแบบงดกิจกรรมร่ วมกันได้ เกินกว่ าสองปี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะต้ องร้ องขอหรื อ
ทังสองฝ่

ายร้ องขอร่วมกันต่อศาลเพือหย่าขาด ปกติแล้ วศาลจะพิจารณาว่า ฝ่ ายทียืนคํา
ร้ องขอหย่าเป็ นผู้รับผิดชอบการแยกขาดจากกัน ซึงผู้ร้องอาจจะโต้ แย้ งว่าเป็ นความ
รับผิดชอบของอีกฝ่ ายหนึง หรื อเป็ นความรับผิดชอบของทังสองฝ่

ายร่วมกันก็ได้
3. Le divorce par consentement mutuel การหย่ าโดยความสมัครใจร่ วมกัน
คูส่ มรสทังสองฝ่

ายมีการตกลงร่ วมกันในการหย่าขาดจากกัน เป็ นการหย่าโดยทีคูส่ มรส
ทังสองฝ่

ายสามารถตกลงกันได้ ในทุกประเด็น การหย่าโดยความสมัครใจร่ วมกันนี จะ
ยืนขอหย่าได้ โดยมีเงือนไขว่า คูส่ มรสทังสองฝ่

ายจะต้ องมีอายุไม่ตํากว่ายีสิบปี ในขณะ
ยืนเรื อง และจะยืนขอหย่าได้ ภายหลังการจดทะเบียนสมรสมาแล้ วเป็ นเวลาอย่างน้ อย
สองปี นับถึงวันยืนขอ
วิธีการขอหย่ า
กรณีทีเป็ นการหย่าแบบ Le divorce pour cause détermine หรื อการหย่าขาด
โดยมีมลู เหตุ ชี ชัด และการหย่าแบบ Le divorce pour séparation de fait de plus de
2 ans เป็ นการหย่าขาดหลังจากแยกกันแบบงดกิจกรรมร่วมกันได้ เกินกว่าสองปี อาจทํา
เป็ นการแจ้ งเรี ยกว่า “Citation” ให้ อีกฝ่ ายหนึงรับทราบผ่านทาง Huissier de Justice
หรื ออาจทําเป็ นบันทึกความตกลง Procès Verbal โดยการแสดงตนอย่างสมัครใจ ทัง
สองฝ่ ายจะหย่าขาดจากกันภายหลังผ่านพ้ นช่วงเวลายืนอุทธรณ์ คือ 1 เดือนไปแล้ ว
เท่านัน
สําหรับการหย่าแบบ Le divorce par consentement mutuel หรื อการหย่าโดย
ความสมัครใจร่ วมกัน จะต้ องมีเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นคือมีอายุเกิน 20 ปี และสมรส
มาแล้ วไม่ตํากว่า 2 ปี แล้ ว จะต้ องจัดทําบันทึกความตกลงหรื อ Convention ทีต้ องระบุ
รายละเอียดเกียวกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของทังสองฝ่

ายภายหลังการหย่า ส่วน
ใหญ่แล้ วจะเป็ นเรื องการจัดการทรัพย์สินและบุตร ทีเกิดจากการสมรสว่าใครจะเป็ น
ผู้ใช้ อํานาจปกครอง จากนันจึ
 งยืนเรื องขอหย่าต่อศาลชันต้
 นโดยมีบนั ทึกความตกลง
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ประกอบ ศาลจะเรี ยกตัวทังสองฝ่

ายมาแสดงตน 2 ครัง เว้ นระยะ 3 เดือนในแต่ละครัง
จากนันศาลจึ

งจะประกาศคําพิพากษาให้ ทงสองฝ่
ั
ายหย่าขาดจากกัน ซึงจะมีผลอีก 1
เดือนภายหลังจากพ้ นระยะอุทธรณ์ไปแล้ ว ซึงจะใช้ เวลาทังหมดประมาณ

8 เดือน
หน่ วยงานทางกฎหมายทีต้ องรู้ จกั หากประสงค์ จะหย่ า
Notaire หรื อโนตารี จะเป็ นผู้จดั เตรี ยมบันทึกความตกลง หรื อ Procès Verbal
อัน จะเป็ นการตกลงโดยความสมัค รใจของทัง สองฝ่ ายที จะต้ อ งหาข้ อ สรุ ป ให้ ไ ด้ ใ น
รายละเอียดเกียวกับทรัพย์สิน การดูแลและมีสว่ นร่ วมในค่าใช้ จ่ายของบุตร ค่าเลี ยงดู
ภริ ยา/สามี
กรณีทีอีกฝ่ ายหนึงไม่มีรายได้ เพือให้ สามารถดํารงชีวิตความเป็ นอยู่
เทียบเท่ากับตอนทียังอยู่ร่วมกัน ซึงอาจจะจ่ายเป็ นเงินก้ อนหรื อเป็ นรายเดือน (ซึง
บางครัง อาจจะกําหนดเงือนไขว่าจนกว่าจะมีรายได้ หรื องดจ่ายเมือไปแต่งงานใหม่ เป็ น
ต้ น) รายละเอียดเกียวกับการรับไปดูแลหรื อการเยียมบุตรตามช่วงเวลาเช่น ทุกวันเสาร์
อาทิตย์ เคยมีกรณีภริ ยากลับไปอยูเ่ มืองไทย ฝ่ ายชายจะออกค่าเครื องบินและค่าใช้ จ่าย
อืน ๆ เช่นค่าทีพัก อาหาร เพือให้ ภริ ยามาอยูก่ บั ลูกช่วงปิ ดเทอมใหญ่อย่างน้ อยปี ละครัง
หรื อจะต้ องพาลูกกลับไปหาแม่ทีเมืองไทย เป็ นต้ น
Huissier de Justice หรื อเจ้ าพนักงานส่ งหมายของศาล เพือจัดเตรี ยม
Citation หรื อหมายต่าง ๆ เพือแจ้ งให้ ค่สู มรสฝ่ ายหนึงทราบเงือนไขทีอีกฝ่ ายหนึง
เรี ยกร้ อง กรณีทีทังสองฝ่

ายไม่สามารถตกลงกันได้
Juxe de Paix คือผู้ไกล่เกลียเพือหาข้ อสรุ ปสําหรับผู้ทีประสบปั ญหาความ
ขัดแย้ งทางแพ่ง เช่น กรณีสามีภริ ยา เมือมีคําตัดสินแล้ ว หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึงยัง
ไม่พอใจกับคําตัดสิ นนัน ก็สามารถยืนเรื องให้ ศาลชันต้
 นพิจารณาอีกครัง หนึง
Tribunal de Premièr Instance หรื อศาลชันU ต้ น ทําหน้ าทีรับเรื องฟ้องหย่าทัง
กรณีแยกกันอยูห่ รื อหย่าขาด ศาลจะพิจารณาบันทึกความตกลงประกอบโดยมีประเด็น
สําคัญทีจะพิจารณาเป็ นพิเศษคือ บุตรทีอยู่ในความดูแล เพือจะพิจารณาตัดสินบน
พื นฐานทีจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับเด็ก การจัดการทรัพย์กรณีทีมีทรัพย์สนิ ร่วมกัน
ทนายความ ทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนคูส่ มรสในการดําเนินคดี
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Traducteur Juré หรื อล่ ามสาบานตน กรณีทีคูก่ รณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึงไม่เข้ าใจ
ภาษาทีใช้ ในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม ก่อนลงนามในเอกสารใด
ๆ
สามารถร้ องขอให้ มีการแปลก่อน และหากต้ องขึนศาล

ก็อาจจะร้ องขอล่ามสาบานตน
ให้ มาทําหน้ าทีแปลการพิจารณาคดีได้
Procureur หรื ออัยการ เป็ นผู้รับคําพิพากษาจากศาลมาเก็บไว้ เพือรอให้ ครบ
กําหนดเวลาอุทธรณ์ หนึงเดือน จากนัน จะเป็ นผู้ส่งคําพิพากษาไปยังอําเภอหรื อคอมมูน
เพือออกหนังสือรับรองการแยกกันอยู่ หรื อเพือจดทะเบียนหย่าต่อไป
นายทะเบียนท้ องถิน หรื อ Officier de l’Etat Civil จะรับคําพิพากษาทีพ้ นระยะ
อุทธรณ์ แล้ วจากอัยการ เพือนํามาจดทะเบียนหย่าลงในทะเบียนประจําอําเภอหรื อคอม
มูนต่อไป การหย่าจะมีผลทางกฎหมายนับจาก วันทีนายทะเบียนท้ องถินจดทะเบียนหย่า
ผลของการหย่ าเกียวกับเรืองลูก
เมือเกิดเหตุต้องแยกทางกันอยู่แล้ ว บิดามารดาจะต้ องรับผิดชอบปั ญหาสําคัญ
ร่วมกันเกียวกับการเลียงดู
 และการให้ การศึกษาบุตรอย่างต่อเนือง โดยยึดหลักว่าจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับตัวเด็ก ถ้ าเป็ นกรณีหย่าขาดจากกัน ก็ควรทีจะทําความตกลง
กันให้ ได้ ในเรื องของการศึกษาและสิทธิในการเลียงดู
 ข้ อตกลงดังกล่าวจะต้ องยืนเสนอต่อ
ศาลเพือให้ ผ้ พู ิพากษาพิจารณารับรอง เว้ นแต่วา่ จะเป็ นข้ อตกลงทีขัดกับผลประโยชน์ของ
เด็ก ศาลจะเป็ นผู้ตดั สินให้ วา่ เด็กจะอยูใ่ นทะเบียนบ้ านของบิดาหรื อมารดา และการแบ่ง
เวลาว่าจะให้ บตุ รอยูก่ บั ใครเป็ นระยะเวลาเท่าใด เป็ นต้ น
กรณีทีอยู่ในระหว่างขันตอนหย่

า
ผู้พิพากษาก็อาจจะออกมาตรการชัวคราว
สําหรับใช้ ชวคราวเพื
ั
อแก้ ไขปั ญหาการดูแลเลียงดู
 และให้ การศึกษากับเด็ก โดยอาจจะ
กําหนดมาตรการต่าง ๆ เกียวกับ
- การจัดการด้ านทีอยูอ่ าศัยของครอบครัว
- การจัดสรรค่าเลียงดู
 ให้ กบั คูส่ มรสทีมีฐานะทางเศรษฐกิจด้ อยกว่า
- ทีพักอาศัยและค่าใช้ จา่ ยเกียวกับการศึกษาของบุตร
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โดยทัวไป รูปแบบของการดูแลเลี ยงดูบตุ รมี 3 แนวทาง ดังนี 
1. ให้ อยูฝ่ ่ ายละครึงหนึงเท่ากัน กล่าวคือ ทังบิ
 ดาและมารดามีสิทธิในการดูแลเด็ก
คนละครึงเท่า ๆ กัน โดยทังสองฝ่

ายจะได้ รับเงินช่วยเหลือบุตรและการนําบุตรมาหักใน
แบบแสดงภาษี ประจําปี ได้ ฝ่ายละครึงหนึงเท่ากัน แต่อาจจะให้ สิทธิกบั เด็กทีจะอยู่กบั อีก
ฝ่ ายหนึงมากกว่าได้ เพือความสะดวกสําหรับการศึกษาของเด็ก ไม่ใช่ว่าจะต้ องให้ เด็ก
แยกอยู่กบั บิดาและมารดาฝ่ ายละหนึงสัปดาห์ ซึงอาจจะทําได้ ถ้าไม่กระทบต่อชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ ละการศึกษาทีจะต้ องมีความต่อเนือง
2. ให้ อยู่กบั ฝ่ ายหนึงเป็ นหลัก เด็กจะพํานักอาศัยอยู่กบั บิดาหรื อมารดาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงเป็ นหลัก อีกฝ่ ายหนึงจะมีสทิ ธิในระดับรองเท่านัน หรื อจะได้ พบบุตรเพียงอาทิตย์
เว้ นอาทิตย์เท่านัน
3. ให้ สิทธิในการเลี ยงดูบตุ รแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงโดยเด็ดขาด ซึงมักเกิดจากอีกฝ่ าย
มีความประพฤติ หรื อมีพฤติกรรมชัวทีร้ ายแรง เช่น พยายามล่วงละเมิดทางเพศกับบุตร
ตนเอง
ค่ าเลียU งดูภายหลังการหย่ า (la rente alimentaire)
ค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่า คือ ความช่วยเหลือทางการเงินทีเป็ นภาระรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย หรื อทีศาลกําหนดขึ นไว้ ในคําพิพากษา ภาระรับผิดชอบดังกล่าวจะเกิดขึ น
ได้ กบั
- คูส่ มรส และอดีตคูส่ มรส
- บิดามารดาและบุตร (หรื อหลาน) บิดามารดา ไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรส หย่า
หรื อแยกทางกันอยู่ และจะพํานักอาศัยอยู่ด้วยภายใต้ หลังคาเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม ต้ อง
รับผิดชอบต่อการให้ ทีพักอาศัย อาหารการกิน การคุ้มครองดูแล การให้ การศึกษา และ
การอบรมสังสอนบุตรของตน ตามควรแก่อตั ภาพของตน
กรณีทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่
สามารถทําหน้ าทีในการให้ ความปกป้องคุ้มครองและเลี ยงดูได้ โดยตรง ก็จะชําระให้ เป็ น
เงินแทน
ความรับผิดชอบทางการเงินเป็ นค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่า อาจจะพิจารณาได้
ตามลักษณะของการหย่าดังต่อไปนี 
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ในกรณีทีหย่าโดยมีมลู เหตุแจ้ งชัด Le divorce pour cause déterminee ผู้
พิพากษาอาจจะตัดสินให้ มีการจ่ายค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่าร้ างให้ กบั คู่สมรสทียืนขอ
หย่า (หรื อมักเรี ยกว่า ฝ่ ายทีไม่มีความผิด) โดยฝ่ ายทีเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการหย่าจะต้ อง
จ่ายให้ เป็ นรายเดือน แต่หากว่าการพิพากษาตัดสินให้ หย่าขาดเกิดจากความผิดร่ วมกัน
ของทังสองฝ่

าย ก็ไม่มีใครทีจะสามารถเรี ยกร้ องค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่าได้ เลย
การหย่าขาดหลังจากแยกกันแบบงดกิจกรรมร่ วมกันได้ เกินกว่า 2 ปี Le divorce
pour séparation de fait de plus de 2 ans กฎหมายจะถือว่า คูส่ มรสทียืนคําขอหย่า
เป็ นผู้รับผิดชอบการหย่าขาด เว้ นแต่วา่ จะสามารถพิสจู น์ได้ วา่ เป็ นความรับผิดชอบของอีก
ฝ่ ายหนึงเช่นกันทีทําให้ ชีวิตสมรสล้ มเหลว คูส่ มรสทีเป็ นเสมือนผู้รับผิดชอบก็จะต้ องจ่าย
ค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่า
การหย่าโดยความสมัครใจร่วมกัน Le divorce par consentement mutuel คู่
สมรสทังสองฝ่

ายก็จะตกลงกันเองว่าจะมีการจ่ายค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่า ทังในช่
 วง
ระหว่างดําเนินการยืนขอหย่าและภายหลังการหย่าขาดจากกัน รวมถึงข้ อตกลงเกียวกับ
ค่าเลี ยงดูบตุ ร
ค่ าเลียU งดูภายหลังการหย่ ามี 2 ประเภท
1. ค่ าเลียU งดูบุตร เป็ นค่าอาหาร เครื องนุ่งห่ม ค่าศึกษาเล่าเรี ยน จนกว่าจะจบการศึกษา
ได้ รับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาและพร้ อมจะทํางาน ภาระค่าเลี ยงดูจงึ จะสิ นสุดลง
2. ค่ าเลียU งดูค่ ูสมรสอีกฝ่ ายหนึง หากการหย่าเกิดจากความผิดของอีกฝ่ ายหนึง ฝ่ ายที
ผิดนันจะต้

องรับผิดชอบค่าเลี ยงดูให้ กบั ฝ่ ายทีไม่มีความผิด แต่ต้องประสบเคราะห์กรรม
จากชีวิตคู่ ตัวอย่างเช่น ภริ ยาทีไม่ได้ ประกอบอาชีพ ทํางานเป็ นแม่บ้านรับผิดชอบงาน
บ้ านงานเรื อน และสามีทอดทิ งไปอยูก่ บั คนอืน เมือทําการฟ้องหย่าก็สามารถเรี ยกร้ องให้
สามีจ่ายค่าเลี ยงดูเพือเป็ นเงินยังชีพ หากตกลงกันได้ ก็สามารถกําหนดวงเงินร่ วมกัน แต่
ส่วนใหญ่แล้ วจะต้ องให้ ศาลเป็ นผู้กําหนด โดยศาลจะกําหนดวงเงินโดยพิจารณาจาก
- ระดับการใช้ ชีวิตของคูส่ มรสฝ่ ายทีไม่มีความผิด ให้ สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นระดับ
ทีเคยเป็ นอยูก่ ่อนการหย่า
- วงเงินทีจําเป็ นเพือการยังชีพของคูส่ มรสฝ่ ายทีไม่มีความผิด ถ้ าหากมีรายได้ จาก
การประกอบอาชีพก็จะนํามาพิจารณา
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- รายได้ และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่ ายทีกระทําผิดผิด อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
กําหนดให้ ไม่เกินหนึงในสามของรายได้ ของฝ่ ายทําความผิด
ความรับผิดชอบค่าเลี ยงดูดงั กล่าวไม่มีระยะเวลาสิ นสุด แม้ ว่าฝ่ ายทีรับผิดชอบ
เสียชีวติ แล้ ว ก็ยงั คงเป็ นภาระรับผิดชอบของผู้รับมรดก
ั
แล้ วจะได้ รับการปรับตามดัชนีค่าครองชีพ
วงเงินค่าเลี ยงดูทงสองรายการโดยปกติ
หรื ออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง

จาํ นวนเงินค่าเลียU งดูภายหลังการหย่ า
การกําหนดวงเงินสําหรับเป็ นค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่า จะต้ องขึ นอยู่กบั ความ

าย เงินค่าเลี ยงดูภายหลังการหย่าจะต้ องสามารถทําให้
จําเป็ นและรายได้ ของทังสองฝ่
ฝ่ ายทีได้ รับสามารถมีหลักประกันในการใช้ ชีวิตภายใต้ เงือนไขทีเท่าเทียมกับทีตนได้ รับใน
ระหว่างทีใช้ ชีวิตอยูร่ ่ วมกัน
ก รณี ที มี ก ารพิ พ ากษาว่ า มี คู่ส มรสฝ่ ายหนึ งผิ ด และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า เลี ย งดู
ภายหลังการหย่าให้ กบั อีกฝ่ ายหนึง กําหนดให้ ไม่เกินกว่าหนึงในสามของรายได้ สทุ ธิของคู่
 ได้ มีการกําหนดหรื อจํากัด
สมรสฝ่ ายทีต้ องรับผิดชอบ สําหรับการหย่าประเภทอืนนันมิ
วงเงินไว้
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กฎหมายใหม่ ว่าด้ วยการหย่ า
เริ มใช้ บงั คับเมือวันที 1 กนั ยายน 2550 เพือช่วยลดความล่าช้ าที

า กล่าวคือ ไม่ต้องมีการแจกแจงความผิดของ
เกิดขึ นในขันตอนการหย่
อีกฝ่ ายทีก่อให้ เกิดการแยกทาง และรวบรัดกระบวนการหย่าให้ กระชับ
รวดเร็ วขึ นกว่าเดิม
กฎหมายได้ ยกเลิกการหย่าอันมีสาเหตุจากการมีมลู เหตุชี ชัดและสาเหตุจากการ
ur cause déterminée (incluant au sens large, le
แยกกันอยูเ่ กินกว่า 2 ปี (ppoour
vorce pour séparation de fait) มาเป็ นสาเหตุการหย่าเนืองจากการแยกทางอันไม่
ddiivorce
sunion irrémédiable) ซึงเป็ นปั ญหา
สามารถเจรจาตกลงกันได้ (Pour cause de ddéésunion
 สามารถเป็ นไปได้ อีกต่อไป
หลักทีทําให้ การกลับมาใช้ ชีวิตคู่ร่วมกันอีกนันไม่
โดย

ายได้ แยกกันอยู่เกินกว่า 6 เดือน (กรณีทีเป็ น
สามารถยืนขอหย่าได้ หลังจากทีทังสองฝ่
นการยืนขอโดยฝ่ ายเดียว)
การยืนขอร่วมกัน) และเกินกว่า 1 ปี (ถ้ าเป็ นการยื
การหย่าโดยมีสาเหตุมาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ ว เมือมีการนําเรื องขึ นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้ พิจารณาแล้ ว มีความเห็น
วา่ ประเด็นการแยกทางเนืองจากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ เกิดขึ นอันเป็ นมูลเหตุของ
 องฝ่ ายยืนยันทีจะหย่าขาดจากกัน เมือขึ นศาลครัง แรก
การหย่าจริ งแล้ ว หากคูส่ มรสทังส
3 เดือนหลังจากขึ นศาลครัง แรก (กรณีทีเป็ นการยืนขอร่วมกัน) หรื อหลัง 1 ปี (กรณีเป็ น
ั
ายหย่าขาดจากกัน
การยืนขอฝ่ ายเดียว) ก็จะตัดสินให้ ทงสองฝ่
ั  นการหย่าโดยความสมัครใจยังคงอยู่ เพียงแต่ลดเงือนไขให้ สะดวกขึ น
ขนตอ
ั  า 20 ปี และระยะเวลาการใช้ ชีวติ สมรสอย่างน้ อย 2 ปี
เช่น ยกเลิกเงือนไขอายุขนตํ
นอกจากนัน ยังมีการเปลียนแปลงเกียวกับค่าเลี ยงดูด้วย โดยกําหนดว่า เว้ นแต่
ง สองฝ่ าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้ องของคู่สมรส
เป็ นการตกลงกันของทังสองฝ่
ฝ่ ายทีมีความจําเป็ นต้ องได้ รับค่าเลี ยงดู ตัดสินให้ ค่สู มรสฝ่ ายหนึงจ่ายค่าเลี ยงดู เป็ น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิ ดโอกาสให้ เฉพาะผู้ทีหย่าโดยมี มูลเหตุชีช ัดเท่านัน ที
สามารถเรี ยกร้ องค่าเลี ยงดูจากฝ่ ายทีเป็ นต้ นเหตุทําผิดทําให้ ต้องแยกทางกัน อย่างไรก็
ตาม มีข้ อยกเว้ นไม่ต้องจ่ายค่าเลี ยงดู หากฝ่ ายทีต้ องรับผิดชอบค่าเลี ยงดูสามารถพิสจู น์
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ได้ ว่า อีกฝ่ ายหนึงทําความผิดร้ ายแรงทําให้ ชีวิตสมรสต้ องสิ นสุดลง เช่น เป็ นผู้กระทํา
การรุ นแรงในครอบครั ว ผู้พิพากษาจะเป็ นผู้กําหนดวงเงินทีครอบคลุมค่าใช้ จ่ายตาม
ความจําเป็ นต่อฐานะความเป็ นอยูข่ องผู้ร้องและไม่เกินหนึงในสามของรายได้ ของฝ่ ายที
ต้ องรั บผิดชอบค่าเลี ยงดู โดยพิจารณาจากสภาพความเป็ นอยู่ในระหว่างการใช้ ชีวิต
ร่ วมกันและเพือมิให้ เหตุผลของชีวิตคู่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการประกอบอาชีพ ยิง
ไปกว่านัน ยังกําหนดระยะเวลาของการจ่ายค่าเลี ยงดูว่าไม่เกินระยะเวลาทีคู่สมรสใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกัน รวมกับช่วงเวลาทีใช้ ชีวิตร่ วมกันก่อนการแต่งงาน เช่น หากแต่งงานอยู่
กินกันมาสิบปี โดยอยูร่ ่วมกันมาก่อนจดทะเบียนสมรสสามปี ก็ให้ จ่ายค่าเลี ยงดูได้ ไม่เกิน
สิบปี และอาจพิจารณาเพิมให้ อีกสามปี แต่สิทธิ ดงั กล่าวจะถูกระงับทันทีทีผู้ได้ รับค่า
เลี ยงดูแต่งงานใหม่ ทังนี
  ไม่สง่ ผลกระทบต่อค่าเลี ยงดูบตุ รตามทีกฎหมายเดิมได้ กําหนด
ไว้ แต่อย่างใด
การเปลียนแปลงเกี ยวกับกระบวนการขอหย่า อาจจะทําได้ โดยการสอบสวน
ยกเว้ นบางกรณีทีต้ องให้ หมายแจ้ งของ huissier de justice และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ีขอ
หย่าสามารถร้ องขอเปลียนกระบวนการพิจารณาการหย่าจากสาเหตุหนึงเป็ นอีกสาเหตุ
หนึงได้ อาทิ ระหว่างกระบวนการหย่าโดยความสมัครใจแต่เกิดปั ญหาขัดข้ องทังสอง

ฝ่ ายไม่ ส ามารถตกลงเรื องค่ า เลี ย งดู ไ ด้ ฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดอาจร้ องขอให้ เปลี ยน
กระบวนการพิจารณาเป็ นแบบการหย่า เนืองจากการแยกทางอันไม่สามารถเจรจาตก
ลงกันได้
เมือมีการแยกทางกันหรื อการหย่า ผลกระทบทีจะเกิดกับบุตรได้ แก่ การเลี ยงดู
การให้ การศึกษา สําหรับบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ปกติแล้ วจะถือว่า ใช้ สิทธิปกครอง
บุตรร่ วมกัน exercent ensemble l’autorité parentale (co-parenté) จะได้ รับเงิน
ช่ว ยเหลื อ บุต รในบัญ ชี ชื อผู้รั บ เดิ ม สํา หรั บ เด็กที ยัง ไม่บ รรลุนิติ ภ าวะและมี สัญ ชาติ
เบลเยียม ทังนี
  บิดามารดาอาจจะร้ องขอให้ ชําระในบัญชีใหม่ทีเปิ ดเป็ นสองชือร่ วมกัน
ได้ กรณีทีเด็กมีสญ
ั ชาติอืน เฉพาะฝ่ ายทีบุตรอาศัยอยู่ด้วยเท่านันที
 จะได้ รับเงินค่าเลี ยง
ดูบตุ ร ไม่มีระบบสิทธิการปกครองบุตรร่ วมกัน และเมือบุตรอายุครบ 18 ปี บริ บรู ณ์บิดา
หรื อมารดาทีเด็กอาศัยอยูด่ ้ วยเท่านันที
 จะได้ รับเงินช่วยเหลือบุตร หรื อหากอยูแ่ บบครึงๆ
ก็จะได้ รับค่าเลี ยงดูบตุ รคนละเท่ากันโดยต้ องทําเรื องแจ้ งกองทุนจ่ายเงินช่วยเหลือเด็ก
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เว้ นแต่ว่าจะมีคําพิพากษาให้ บิดาหรื อมารดาฝ่ ายเดียวเป็ นผู้ได้ รับสิทธิปกครอง
บุตร จะต้ องนําคําพิพากษาแจ้ งกองทุนจ่ายเงินช่วยเหลือเด็ก (caisse d’allocations
familiales) ทันที รวมทังข้
 อตกลงการหย่าทีได้ ทําต่อหน้ าโนตารี ด้วย จึงจะเป็ นผู้ได้ รับ
เงินช่วยเหลือบุตรตามสิทธิ
อย่างไรก็ตาม การหย่ าในเบลเยียมมีขันU ตอนต้ องผ่ านการพิจารณาของ
ศาลในทุกกรณี เพือพิจารณาสิทธิและหน้ าทีทีเกียวข้ องกับบุตร ทรัพย์สิน บุคคลทีสาม
ฯลฯ ดังนัน จึงต้ องใช้ ทนายความเพือทําเรื องยืนขอหย่าต่อศาล เมือศาลมีคําพิพากษา
ตัดสินแล้ ว จึงจะส่งคําพิพากษาไปยังคอมมูนทีอยู่เพือทําการบันทึกทะเบียนหย่าใน
ทะเบียนราษฎร์ จึงจะทําให้ การหย่ามีผลในนับแต่วนั ทีจดทะเบียนหย่าของคอมมูนเป็ น
ต้ นไป คําพิพากษาของศาลนันสามารถนํ

าไปใช้ ประโยชน์สําหรับหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ทัวไป แต่ทะเบียนหย่าคือ เอกสารสําคัญทีเป็ นหลักฐานว่า ทังสองคนได้

หย่าขาดจาก
กันตามกฎหมาย เฉกเช่น ทะเบียนสมรสทีเป็ นการใช้ ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้ องตาม
กฎหมาย
จากสถิติแล้ วคู่สมรสในเบลเยียมมีอตั ราการหย่าร้ างสูงถึงหนึงในสาม (ในเมือง
ใหญ่จะเพิมขึ นเป็ นหนึงในสอง) โดยปกติแล้ วการหย่าเป็ นเรื องทียุ่งยาก ทําให้ ผ้ ทู ีคิดจะ
หย่าหรื อประสงค์จะหย่าต้ องประสบปั ญหาต่าง ๆ เนืองจากกระบวนการหย่ามีความ
ซับซ้ อน ใช้ ระยะเวลานาน และมีค่าใช้ จ่ายสูง เพราะเหตุนี เองจึงทําให้ มีการจดทะเบียน
สมรสในอัตราทีลดน้ อยลง และอาจเลือกทีจะจดทะเบียนอยู่ร่วมกันแทนการจดทะเบียน
สมรส
ทังU การสมรสและการอยู่ร่วมกัน การแยกกันอยู่และการหย่ าในเบลเยียม
เป็ นเรื องกฎหมายทีมีความยุ่งยากสลับซับซ้ อนสูง ดังนั นU ก่ อนทีจะตัดสินใจลง
นามในเอกสารอะไร ควรจะได้ มีความรู้ ความเข้ าใจสิทธิหน้ าทีของตน หากทําได้
ควรมีโนตารี หรื อทนายความคอยช่ วยเหลือให้ คาํ แนะนํา ตอบข้ อสงสัย หรื ออย่ าง
น้ อยทีสุ ด ควรปรึ กษากับชมรมคนไทย หรื อผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ เสียก่ อน
เสมอ
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เมือหย่ าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่ กับใคร
เ มื อจะหย่ า ร้ างหรื อแยกทางกั น
ปั ญ หาใหญ่ ทีจะต้ อ งจัดการให้ เรี ยบร้ อยคื อ
ลู ก กรณี ที ศาลยั ง ไม่ ไ ด้ ตั ด สิ น หรื ออยู่ ใ น
ร ะหว่า งขัน ตอนการหย่า ทัง สองฝ่ ายก็ ยัง มี
สิทธิในลูกเท่า ๆ กัน แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ร้องขอฉุกเฉินเพือประโยชน์ของบุตร เช่น ถ้ า
ปล่อยไว้ กบั พ่อ ก็จะไม่ดแู ลอาหารการกิน กลับมานํ าหนักลด หรื อปล่อยลูกทิ งไว้ ในรถ
แ ล้ ว เข้ า ไปนังดื มเหล้ า ในร้ านกาแฟ หรื อ ติด แอลกอฮอล์ หรื อ มี ปั ญ หาทางจิ ต ที ต้ อ ง
ปรึ กษาจิตแพทย์ เป็ นต้ น ศาลอาจจะรับคําร้ องและให้ ผ้ ูร้องได้ เป็ นผู้ดูแลบุตรชัวคราว
จนกว่าจะเสร็ จสิ นกระบวนการหย่า
เมือพ่อแม่แยกทางกัน ปั ญหาเกียวกับอนาคตของลูกเป็ นเรื องใหญ่และยากทีจะ
ตดั สินใจ ใครจะเป็ นคนเลี ยงดู ให้ การศึกษา เลือกโรงเรี ยน การนับถือศาสนา ภาษาที
ลกู จะพูด ฝ่ ายทีเป็ นผู้เลี ยงดูลกู สามารถเรี ยกร้ องค่าเลี ยงดูจากอดีตคูส่ มรสหรื อแฟนเก่า
ได้ หรื อไม่ ใครจะเป็ นคนรับผิดชอบลูกตามกฎหมายเพือประโยชน์ในการหักภาษี ลูก ๆ
มีสทิ ธิมีเสียงในการออกความเห็นหรื อไม่
อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า (autorité
rentale) เป็ นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิ และหน้ าทีของ
ppaarentale)
บิดามารดาต่อผู้ สืบสายโลหิต
เรื องอํานาจปกครองเกียวข้ องกับคนสองคนคือ มารดา
ึ นผู้ ให้ กําเนิดทารกตามทีระบุในสูติบตั ร เป็ นเรื องทีไม่อาจ
ซงเป็
โต้ แย้ งได้ แต่สาํ หรับบิดา อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณีคือ
กรณีมารดาของเด็กสมรสถูกต้ องตามกฎหมาย ทารกที
เกิดระหว่างการสมรสหรื อภายใน 300 วนั หลังการแยกทางกันให้ ถือเป็ นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้ แย้ งคัดค้ านได้ โดยต้ องให้ ผ้ เู ชียวชาญพิสจู น์ข้อเท็จจริ งโดย
ทางการแพทย์เท่านัน หากผู้ โต้ แย้ งเป็ นมารดา (จะต้ องยืนเรื องโต้ แย้ งภายใน 1 ปีที
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ทารกเกิด) หากเป็ นบิดา (จะต้ องโต้ แย้ งภายในหนึงปี นับจากวันทีรับทราบการเกิด) หรื อ
กับสามีคนก่อน (กรณีทีทารกเกิดระหว่างการสมรสแต่ไม่เกิน 300 วันหลังการแยกทาง
กับสามีคนก่อน) และกับเด็ก (ทีจะต้ องโต้ แย้ งเมือบรรลุนิติภาวะหรื ออายุครบ 18 ปี และ
อย่างช้ าไม่เกิน 22 ปี ) หรื อจากผู้ทีไม่เกียวข้ องโดยตรง กล่าวคือ กฎหมายเปิ ดช่องให้
ผู้ชายทีไม่ใช่สามีสามารถรับรองบุตรได้ ตามกฎหมายในบางกรณี
และกรณีมารดาของเด็กไม่ได้ จดทะเบียนสมรส ความเป็ นบิดาจะเกิดได้ จากสอง
แนวทางคือ โดยการรับรองบุตรซึงเป็ นการแจ้ งต่อนายทะเบียนเพือบันทึกในใบเกิดหรื อ
ทําเป็ นทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็ นบิดาของทารก หรื อโดยคําพิพากษาของศาล โดยเด็ก
หรื อมารดาอาจจะยืนคําร้ องต่อศาลเพือพิสจู น์สายใยความเป็ นบิดา เพือเรี ยกร้ องสิทธิ
ตามกฎหมายซึงจะต้ องดําเนินการภายใน 30 ปี
ไม่ว่าจะเป็ นเด็กทีเกิดจากบิดามารดาทีสมรสกันถูกต้ องตามกฎหมายหรื ออยู่
ร่วมกันโดยไม่ได้ จดทะเบียน ตราบใดทีเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้ จดทะเบียนสมรสหรื อ
ศาลสังให้ ผ้ เู ยาว์มีอํานาจทางนิตินยั บิดามารดาก็ยงั คงมีอํานาจการปกครองดังกล่าว
แม้ ว่าจะมีการหย่าร้ างหรื อแยกทางกันก็ตาม บิดาและมารดาต่างก็มีสิทธิ และหน้ าที
และจะต้ องตัดสินใจร่วมกันในเรื องทีเกียวกับบุตร
ในทางปฏิบตั ิ แต่ละฝ่ ายทําการตัดสินใจในเรื องเล็ก ๆ น้ อย ๆ ประจําวันได้ อย่าง
อิสระ เช่นการเลือกซื อเสื อผ้ าแต่งกายเอง การอนุญาตให้ ไปเทียวนอกบ้ าน ฯลฯ เมือ
บิดามารดายังอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะแต่งงานหรื อไม่ก็ตาม การตัดสินใจใด ๆ ของฝ่ ายหนึง
กฎหมายถือว่าเป็ นการตัดสินใจร่ วมกันของทังสองฝ่

าย ฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดอาจยืนคําร้ อง
ต่อศาลเยาวชนถ้ าพิจารณาเห็นว่า อีกฝ่ ายหนึงกระทําการใด ๆ ทีละเมิดหรื อก้ าวลํ า
อํานาจของตน
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การได้ สัญชาติเบลเยียม
ั ชาติเบลเยียมมี 2 แนวทางด้ วยกัน คือ
สําหรับประเทศเบลเยียม การได้ สญ

หนังสือเดินทางเบลเยียม
1.. การได้ สัญชาติเบลเยียมโดยอัตโนมัติ (attribution de la nationalité
lge) ของบุคคลทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี 
bbeelge)
1..1 เป็ นเด็กทีเกิดในเบลเยียม
คนเบลเยียม (หรื อได้ รับเป็ นบุ
นบุตรบุญธรรม
- โดยมีบิดาหรื อมารดาเป็ นนคนเบลเยี
ของคนเบลเยียม) หรื อ
คนต่างชาติ แต่เกิดในเบลเยียม (หรื อเป็ นบุตรบุญธรรม
- บิดามารดาเป็ นนคนต่

บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขว่าบิดามารดาหรื อผู้ทีรับบุตรบุญธรรมนันมี
ชืออยูใ่ นทะเบียนบ้ านเบลเยียมไม่ตํากว่า 5 ปี ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี ก่อนหน้ าที
ทารกจะเกิด หรื อ
- บิดามารดาหรื อผู้รับบุตรบุญธรรมเป็ นคนต่างชาติ และยืนขอสัญชาติ
เบลเยียมให้ กบั บุตรก่อนทีจะมีอายุครบ 12 ปีโดยมีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเบลเยียม 10 ปีก่อน
การยืนขอสัญชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี  เจ้ าพนักงานอัยการเบลเยียมอาจขอเข้ ามา
ั ชาติเบลเยียมได้
คดั ค้ านการให้ สญ
ั ชาติ
1.2
1
สาํ หรั บเด็กทีเกิดในต่ างประเทศ และบิดาหรื อมารดามีสญ
เบลเยียมขณะทีแจ้ งการเกิด (หรื อเป็ นนบุบุตรบุญธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา หรื อมารดา หรื อผู้รับบุตรบุญธรรม มิได้ เกิดในประเทศ
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสัญชาติเบลเยียมได้ ภายใน 5 ปีนับจากวันทีทารกเกิด จึงจะ
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ั ชาติเบลเยียม ยกเว้ นกรณีทารกไม่ได้ สญ
ั ชาติอืน ก็จะได้ รับสัญชาติเบลเยียมโดย
ได้ สญ
ั ชาติ)
อตั โนมัติ (เพือป้ องกันปั ญหาเด็กไร้ สญ
1..3 เด็กทีเกิดในเบลเยียมหรือในต่ างประเทศ โดยมีบิดาหรื อมารดาเป็ นคน
ตา่ งด้ าวทีได้ รับสัญชาติเบลเยียม และมีเงือนไขว่าเด็กจะต้ องมีอายุตํากว่า 18 ปี
2.. การได้ สัญชาติเบลเยียมโดยการยืนขอถือสัญชาติ (acquisition de la
ั ชาติเบลเยียม ได้ ตาม
nationalité belge) ผ้ ทู ีมีอายุ 18 ปีขึ นไป สามารถยืนขอมีสญ
เงือนไขดังต่อไปนี 
2.1 การทําคําขอมีสัญชาติเบลเยียม (DDéclaration de nationalité)
ั  เกิด
- บคุ คลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมู ิลําเนาอยูต่ งแต่
- บคุ คลทีเกิดในต่างประเทศและมีบิดามารดาสัญชาติเบลเยียมขณะ
ั ชาติเบลเยียม
แจ้ งคําขอมีสญ
- บคุ คลทีมีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเบลเยียมไม่ตํากว่า 7 ปี และได้ รับอนุญาตให้
 นฐานในเบลเยียม
อยูไ่ ด้ โดยไม่มีกําหนดหรื อได้ รับอนุญาตให้ ไปตังถิ
2.2 Option (อายุระหว่ าง 18 ถงึ 22 ปี) การขอสัญชาติแบบนี ผู้ยืนขอ
จะต้ องมีอายุไม่ตํากว่า 18 ปีและไม่เกิน 22 ปี มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเบลเยียมตลอด
ระยะเวลา 12 เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ น
เบลเยียมช่วงระหว่างอายุ 14 ถงึ 18 ปี หรื ออยูเ่ บลเยียมเป็ น
เวลาไม
ไมต่ ํากว่า 9 ปี โดยต้ องมีเงือนไขดังต่อไปนี ด้ วย
- ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรื อ
- เกิดในต่างประเทศ โดยบิดาหรื อมารดาหรื อผู้รับบุตร
ุ ธรรมถือสัญชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ยืนขอเกิด
บญ
- ช่วงอายุก่อน 6 ปี เคยมีภมู ิลาํ เนาอยใู่ นเบลเยียมเป็ นเวลา
อย่างน้ อย 1 ปี
2.3 โดยการสมรส (Mariage) ของผ้ ูทีทําการสมรสกับคนเบลเยียม และเข้ า
เงือนไของค์ประกอบดังต่อไปนี 
เวลาไม่น้อยกว่าสามปี
- อยูร่ ่วมกันในประเทศเบลเยียมมาเป็ นนเวลาไม่
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- อยู่ร่วมกันในประเทศเบลเยียมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยมีเงือนไขว่า เคย
ได้ รับสิทธิให้ อยู่ในเบลเยียมเกินกว่าสามเดือนหรื อได้ รับสิทธิให้ ตงถิ
ั  นฐานในเบลเยียม
ได้ อย่างถาวรมาแล้ วมาเป็ นเวลาไม่ตํากว่า 3 ปี
การยืนขอสัญชาติให้ ยืนกับนายทะเบียนท้ องถินของคอมมูนทีมีภูมิลําเนาอยู่
กรณีทีอยู่ต่างประเทศต้ องยืนกับสถานกงสุลใหญ่หรื อสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม
โดยจะต้ องทําหนังสือแจ้ งเหตุผลว่ามีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับประเทศเบลเยียม
ด้ วย โดยจะต้ องยืนสําเนาใบเกิด ทะเบียนบ้ าน บัตรประจําตัวคนต่างด้ าว นายทะเบียน
จะส่งความเห็นไปยังเจ้ าพนักงานอัยการประจํ าศาลชัน ต้ นทีมีอาณาเขตครอบคลุม
คอมมูนทีผู้ยืนขอมีภูมิลําเนา หลังจากนัน อัยการจะต้ องให้ ความเห็นซึงอาจจะไม่
เห็ น ชอบได้ หากมี เ หตุ ชี ช ั ด ที ไม่ ส มควรจะให้ สัญ ชาติ เ บลเยี ย มหรื อ เงื อนไขตาม
องค์ประกอบทีกําหนดไว้ ไม่ครบถ้ วน และจะต้ องพิจารณาภายในระยะเวลาหนึงเดือน
หลังจากวันทีได้ รับเรื อง หากอัยการให้ ความเห็นชอบก็จะส่งหนังสือรับรองไปยังนาย
ทะเบี ย นเพื อทํ า การแจ้ ง ประกาศการถื อ สัญ ชาติ ทัน ที โ ดยบัน ทึก ลงในทะเบี ย นของ
คอมมูน บุคคลนันก็
 จะได้ รับสัญชาติในวันทีทําการบันทึก หรื อหากอัยการไม่ส่ง
ความเห็นกลับ คื นมาภายในระยะเวลาหนึงเดื อ น จะถื อ ว่า ได้ รับ ความเห็นชอบโดย
ปริ ยาย ให้ ทําการบันทึกลงในทะเบียนของคอมมูนเช่นกันเมือผ่านพ้ นกําหนดหนึงเดือน
แล้ วให้ ถือว่า การแจ้ งถือสัญชาติได้ รับการบันทึกถูกต้ อง กรณีทีอัยการไม่เห็นชอบ ต้ อง
แจ้ ง ให้ น ายทะเบี ย นและผู้แ จ้ ง ซึงอาจจะยอมรั บ และเปลี ยนรู ป แบบไปเป็ นการขอ
สัญชาติเป็ นแบบ naturalisation หรื อยืนเรื องกับศาลชันต้
 นพิจารณาตัดสิน
2.4 การแปลงสัญชาติ (naturalization) การได้ รับสัญชาติเบลเยียม
โดยการทําคําประกาศเป็ นกฎหมาย ผู้ยืนขอจะต้ องมีภมู ิลําเนาหลักอยู่ในเบลเยียม
มาแล้ ว 3 ปี ( 2 ปี สําหรับผู้อพยพ) สามารถยืนขอได้ โดยตรงกับรัฐสภา Chambre des
representants หรื อการยืนผ่านนายทะเบียนท้ องถินในคอมมูนทีผู้ขอมีทะเบียนบ้ านอยู่
และจะได้ รับเอกสารอธิบายพร้ อมแบบฟอร์ มคําขอ หากผู้ขอมีถินพํานักอยูต่ า่ งประเทศ
ให้ ยืนขอต่อสถานกงสุลใหญ่หรื อสถานทูตเบลเยียมซึงจะทําการส่งเรื องต่อไปให้ รัฐสภา
อย่างไรก็ตาม การมีถินพํานักอยู่ต่างประเทศ จะถือว่าเปรี ยบเสมือนมีถินพํานักอยู่
เบลเยียมได้ ก็ต่อเมือผู้ขอทําหนังสือแยกต่างหากจากแบบฟอร์ มคําขอส่งถึงรัฐสภา
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อธิบายเหตุผลว่ามีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับประเทศเบลเยียม หลังจากนัน
รั ฐ สภาจะทํ า การพิ จ ารณาคํ า ขอว่ า จะพิ จ ารณาให้ สัญ ชาติ เ บลเยี ย มหรื อ ไม่ ต าม
กฎเกณฑ์ทีได้ กําหนดไว้ โดยจะมีการขอความเห็นไปยังอัยการ สํานักงานคนต่างด้ าว
และหน่ ว ยงานความมันคงแห่ ง ชาติ (เช่ น ผู้ยื นได้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งใน
ประเทศของตนอันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความสงบเรี ยบร้ อยภายใน)
แต่ละ
หน่วยงานมีกําหนดพิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื อโต้ แย้ งได้ ภายในเวลา 1 เดือน เมือ
พ้ นกําหนดเวลา 1 เดือนให้ ถือว่าเห็นชอบ การแปลงเป็ นสัญชาติเบลเยียมโดยวิธีการนี 
จะต้ องออกเป็ นกฎหมาย โดยรัฐสภาจะพิจารณาภายหลังจากทีคณะกรรมาธิการแปร
ญัตติแล้ ว เมือรัฐสภามีมติรับรองก็จะผ่านไปให้ สมเด็จพระราชาธิบดีลงพระปรมาภิไธย
ประกาศเป็ นกฎหมาย ผู้ยืนขอสัญชาติเบลเยี ยมจะได้ รับสัญชาติเ บลเยี ยม ในวันที
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเบลเยียม (Moniteur belge)
การขอสัญชาติเบลเยียมโดยเฉพาะอย่างยิงการขอแบบ naturalization หรื อการ
ยืนคําขอโดยชาวต่างชาติทีพํานักอาศัยอยู่ในเบลเยียมโดยมิได้ สมรสหรื อมีเงือนไขการ
ได้ สญ
ั ชาติอืนเข้ ามาเกียวข้ อง ซึงจะต้ องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศเป็ น
กฎหมายรั บรองสัญชาติบุค คลมี ขัน ตอนที สัน ขึน กว่าเดิมนับ ตัง แต่เดื อ นพฤษภาคม
2543 ซึงสามารถยืนขอได้ หลังจากทีอยู่ในเบลเยียมติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี เดิมต้ องอยู่
ครบ 10 ปี จึงจะสามารถยืนคําขอสัญชาติเบลเยียมได้
ข้ อสําคัญทีควรทราบคือ
การได้ สัญชาติเบลเยียมและถือพาสปอร์ ต
เบลเยียม ไม่ ได้ ทาํ ให้ เสียสัญชาติไทยไปโดยอัตโนมัตหิ รือโดยทันที การทีถือ
สัญชาติไทย และต่ อมาได้ สัญชาติเบลเยียมด้ วย จะทําให้ ท่านเป็ นบุคคลสอง
สัญชาติ ซึงไม่ เป็ นความผิดทังU ตามกฎหมายเบลเยียมและกฎหมายไทย
ข้ อ ดี ข องการมี ส องสัญ ชาติ คื อ ท่า นย่ อ มมี สิ ท ธิ ใ นฐานะพลเมื อ งของทัง สอง
ประเทศ ข้ อ เสี ย คื อ ท่ า นย่ อ มมี ภ าระหน้ า ที พลเมื อ งของทัง สองประเทศด้ ว ยเช่ น กัน
โดยเฉพาะ ผู้ชายไทยจะมีหน้ าทีรับราชการทหาร จะอ้ างว่ามีสญ
ั ชาติเบลเยียมด้ วยแล้ ว
ไม่ต้องไปรั บราชการทหารไทย ย่อมทําไม่ได้ ข้ อเสียทีสําคัญอีกประการหนึงก็คือ ถ้ า
ท่านได้ สญ
ั ชาติเบลเยียมแล้ ว และต่อมามีกรณีทีท่านต้ องการให้ สถานทูตไทย รัฐบาล
ไทยเข้ าไปให้ ความคุ้มครองดูแล หรื อถึงขัน เข้ าไปให้ การคุ้มครองดูแลในทางการทูต
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(diplomatic protection) หากท่านมีสญ
ั ชาติเบลเยียมด้ วยแล้ ว สถานทูตไทย รัฐบาล
ไทยจะไม่อาจเข้ าไปให้ ความคุ้มครองดูแลท่านได้ เพราะรัฐบาลเบลเยียมย่อมสามารถ
อ้ างได้ วา่ ท่านเป็ นคนเบลเยียมแล้ ว และท่านมีความผูกพันกับประเทศเบลเยียม เพราะ
อาศัยอยูใ่ นเบลเยียม มากกว่าทีมีตอ่ ประเทศไทยด้ วยซํ า
มรดก
เมือมีใครเสียชีวิต หากไม่ใช่ทีโรงพยาบาล ญาติผ้ ตู ายจะต้ องติดต่อหมอเพือให้
หมอวินิจฉัยหาสาเหตุการเสียชีวิตเสมอ เพราะจะมีผลโดยเฉพาะเรื องการประกันชีวิตที
ผู้ตายทําไว้ แล้ วจึงติดต่อกับบริ ษัทรั บจัดงานศพเพือให้ ช่วยดําเนินการต่าง ๆ ต่อไป
โดยเฉพาะการแจ้ งการเสียชีวิตของผู้ตายต่อคอมมูนเพือขอให้ ออกมรณบัตร
นอกจากนัน ต้ องติดต่อกับเจ้ าพนักงานจดทะเบียน (Notaire หรื อ Notaris) เพือ
ตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตทําพินยั กรรมไว้ หรื อไม่ และควรรี บดําเนินการเรื องทรัพย์สินของ
ผู้ตาย เช่น แจ้ งธนาคารทีผู้ตายมีบญ
ั ชีเงินฝาก ทํารายละเอียดทรัพย์สิน หนี สิน ภาษี
มรดก จัดสรรมรดกตามพินยั กรรมหรื อตามทีกฎหมายกําหนดจนเสร็ จสิ น
กรณี ที มี ก ารทํ า ประกัน ชี วิ ต ต้ อ งแจ้ ง บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ในทัน ที รวมทัง แจ้ ง
หน่วยงานที ผู้ตายมีชื อในทะเบียน เช่น สํานักงานประกันสังคม เงิ นบํานาญ บริ ษัท
ไฟฟ้า นํ าประปา ฯลฯ
สําหรับเรื องมรดก กฎหมายเบลเยียมบัญญัติไว้ คล้ ายคลึงกับกฎหมายไทย อาจ
สรุปได้ ดงั นี 
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11. กกรณ
ณีทีผู้เสียชีวิตได้ ทําพินยั กรรมไว้ ก็ให้ จดั การมรดกตามทีพินยั กรรมระบุ (แต่
ต้องไม่ขดั แย้ งกับเรื องเฉพาะบางเรื องทีกฎหมายกําหนดบังคับไว้ ) แต่ถ้าไม่มีพินยั กรรม

้ เสียชีวิตให้ กบั ผู้มีสิทธิได้ รับมรดกตามทีกฎหมาย
ให้ จดั การมอบทรัพย์สินทังหมดของผู
กําหนด
2. ผ้ รู ับมรดกแบ่งออกได้ เป็ นนสีสีลําดับชัน คือ
2.
2.1 ผ้ ูสืบสันดานโดยตรง ได้ แก่ บุตร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็ นบุตร
ตามกฎหมาย (กกรณีรับเป็ นบุตรบุญธรรม) หรื อ บุตรตามสายโลหิต จะมีสิทธิในการรับ
มรดกได้ เท่ากัน
2.2 บุพการี และพีหรื อน้องร่วมบิดามารดา ถือว่าเป็ นผู้รับมรดกตามสิทธิ
พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้ องร่วมสายโลหิต
2.3 ปู่ ย่ า ตา ยาย หรื อชัน ทวด (หรื อ ชวด หมายถึง พ่อ แม่ของปู่ ย่า ตา ยาย)
2.4 ลุง ป้ า น้ า อา ลูกพี ลูกน้ อง (ลูกของลุง ป้า น้ า อา)
หากมีผ้ รู ับมรดกลําดับต้นแล้ ว ทายาทในลาํ ดับถัดไปก็จะไม่มีสิทธิ เช่น ถ้ามีผ้ รู ับ
มรดกลําดับทีหนึงคือ ลูก หรื อหากลูกเสียชีวิตแล้ วเหลือแต่หลาน ผ้ รู ับมรดกในลําดับที
สอง สาม สี ก็จะหมดสิทธิ เมือไม่มีลําดับทีหนึงก็ให้ ตกกับลําดับทีสอง และหากไม่มี
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ลําดับทีสองจึงจะตกมายังลําดับทีสามตามลําดับ เมือไม่มีลําดับทีสามจึงจะตกมายัง
ลําดับทีสี
3. กรณีทีผู้ตายไม่ได้ ทําพินยั กรรมไว้ หากมรดกเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ให้ แบ่งแยก
ดังนี 
3.1 กรณีทีคูส่ มรสยังมีชีวิตอยู่ และมีบตุ ร ให้ มรดกตกเป็ นของบุตรหรื อหลานทีมี
อยู่ และให้ ค่สู มรสทียังมีชีวิตอยู่ได้ รับสิทธิในการใช้ ประโยชน์หรื อรับผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์นนั  ๆ (L’usufruit) กล่าวคือ กรรมสิทธิตกเป็ นมรดกของบุตร แต่เป็ น
เพียงเจ้ าของกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ (nu-propriétaire) จนกระทังคูส่ มรสสิ นชีวิตลง ผู้รับ
มรดกจึงจะมีกรรมสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์อย่างเต็มที (pleine propriétaire)
3.2 กรณีทีคูส่ มรสยังมีชีวิตอยู่ และมีผ้ รู ับมรดกในลําดับทีสอง หรื อสาม หรื อสี ก็
ให้ คู่ ส มรสที ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ประโยชน์ หรื อ รั บ ผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์นนั  (L’usufruit) เช่นกรณี 3.1
3.3 กรณีทีคูส่ มรสยังมีชีวิตอยู่ และไม่มีผ้ รู ับมรดกทังสี
 ลําดับชัน ให้ ทรัพย์สิน
ทังหมดตกเป็

นของคูส่ มรสอย่างเต็มที (pleine propriété)
3.4 กรณีทีคู่สมรสเสียชีวิตแล้ ว ให้ ผ้ รู ับมรดกตามลําดับชันมี
 กรรมสิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์อย่างเต็มที (pleine propriété)
3.5 กรณีทีไม่มีผ้ รู ับมรดกตามทีระบุไว้ ใน 3.1 - 3.4 ให้ ทรัพย์สินทังหมดตกเป็

น
ของแผ่นดิน
4. คู่สมรสทียังมีชีวิตอยู่ (conjoint survivant) จะต้ องเป็ นผู้ทได้
ี ทาํ การสมรส
เท่ านันU
และจะได้ รับสิทธิในฐานะผู้รับมรดกก็ต่อเมือการสมรสนันU ยังคงมี
สถานะอยู่อย่ างสมบูรณ์ ในวันทีเจ้ าของมรดกเสียชีวิต หากมีการหย่าหรื อการ
แยกกันอยู่ทางกาย ก็ถือว่าผู้นนหมดสิ
ั
ทธิในการเป็ นผู้รับมรดก เว้ นแต่วา่ จะมีการทํา
หนังสือพินยั กรรมไว้ ก่อนขณะทียังใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกัน และไม่ได้ มีการยกเลิกหนังสือ
พินยั กรรมนัน อย่างไรก็ตาม กรณีทีคูส่ มรสแยกกันอยูท่ างพฤตินยั กล่าวคือไม่ได้ มีการ
หย่าหรื อแจ้ งแยกกันอยู่ทางกาย ให้ ถือว่าทังสองฝ่

ายยังคงมีความผูกพันกันเฉกเช่นคู่
สมรสทัวไป
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การทําพินัย (Testtaments)

มี 3 รูปแบบคือ
1. พินยั กรรมจดทะเบียน (testament authentique)
ทําขึ นโดยเจ้ าพนักงานจดทะเบียน (Notaire หรื อ Notaris)
เจ้ าของพินยั กรรมแจ้ งรายละเอียด เจ้ าหน้ าทีต้ องเขียนด้ วย

านให้ ฟัง ต่อหน้ าพยานสองคนหรื อโดย
ลายมือเท่านันและอ่
เ จ้ าพนั ก งานจดทะเบี ย นสองคน แล้ วผู้ ที เกี ยวข้ องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ทําพินยั กรรม พยาน และเจ้ าพนักงานจด

ทะเบียนทีเป็ นนผูผู้เขียน
2.. พินยั กรรมทําขึ นด้ วยตนเอง (testament olographe) เจ้ าของพินยั กรรม
เขียนด้ วยลายมือตนเองว่า จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ ห้ ใครบ้ าง โดยมีการแจกแจงครบถ้ วน
แล้ วลงวันทีและลงลายมือชือไว้
3.. พินยั กรรมระหว่างประเทศ (testament international) ต้องทําขึ นต่อหน้ าเจ้ า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็ นพินัยกรรม ผู้ทําพินัยกรรม พยาน
และเจ้ าพนักงานจดทะเบียนจะต้ องลงลายมือชือ พร้ อมกับลงวันทีกํากับ อาจจะทํา
พิ มพ์ ขึน ก็ ไ ด้ แต่ต้ อ งใส่ซ องปิ ดหรื อ ตี ต ราประทับ ให้ เป็ นเอกสารลับ โดยระบุว่า เป็ น
พินยั กรรมระหว่างประเทศ
ผ้ ทู ําพินยั กรรมอาจยกเลิกพินยั กรรมได้ ทกุ เมือโดยไม่ต้องระบุเหตุผล หรื อเมือใด
ทีทําพินยั กรรมฉบับใหม่ขึ นมา ในทางกฎหมาย ฉบับเก่าจะถูกยกเลิกโดยปริ ยาย
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การรั บรองเอกสาร
การรับรองเอกสารหรื อการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนัน เป็ น
การรับรองว่าเป็ นเอกสารทีออกให้ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจจริ ง หรื อเป็ นลายมือชือผู้มี
อํานาจลงนามในเอกสารนัน จริ ง
หากนําเอกสารเบลเยียมไปใช้ ในประเทศไทย
หากท่านประสงค์จะนําเอกสารทีออกให้ โดยเจ้ าหน้ าทีผ้ มู ีอํานาจของเบลเยียม
ไ ปใ ช้ ใ นประเทศไทย เช่ น ทะเบี ย นสมรส เ พื อ ไ ปแจ้ ง อํ า เภอ ข อจดทะเบี ย นสถานะ
ครอบครัวว่าได้ สมรสแล้ วตามกฎหมายของต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้ องผ่าน
การแปลจากภาษาท้ องถิน (เฟลมมิชหรื อฝรังเศส) เป็ นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน
(รายชือล่าม ขอได้ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ)
เมือได้ แปลเอกสารดังกล่าวแล้ ว ให้ นําคําแปลแนบกับต้ นฉบับไปปยยืนทีศาลทีล่าม
ผ้ ูแปลเอกสารสาบานตนเพือ ให้ มีการรับรองลายมือชือล่าม แล้ วจึงนําไปทีกระทรวง
ยตุ ิธรรมเบลเยียม (CCellule Affaires générales (PV53, bur.110), SSPPFF Justice,
Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles โทร.02 524 6561, 524 6562, 524
6902 เปิ ดทําการ 09.0
0 00 – 11.445 น. และ 14..000 – 16.000 น. เพือรับรองลายมือชือ
เ จ้ า หน้ า ที ศ าลที ได้ ล งนามรั บ รองลายมื อ ชื อ ผ้ ูแ ปล ไ ว้ หลัง จากนัน ต้ อ งนํ า ไป ยื น ที
rvice Légalisation, SSPPFF Affaires étrangères
กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม (SSeervice
Commerce extérieur et Coopération au développement, Rue des Petits
Carmes 27, 1000 Bruxelles โทร. 02 501 8785, 501 8816, 501 8900 เปิ ดทําการ
0 00 – 12.3
09.0
.30 น. และ 13.330 – 15.330 น. เพือรับรองลายมือชือเจ้ าหน้ าทีศาลอีก
ทอดหนึง
หลังจากนัน ต้ องนําไปรับรองอีกครัง ทีสถานทูตไทย เพือขอให้ รับรองลายมือชือ
เจ้ าหน้ าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้ วจึงนําเอกสารดังกล่าวพร้ อมคําแปล
ไปใช้ ในประเทศไทยได้
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หากนําเอกสารจากต่ างประเทศมาใช้ ในเบลเยียม
ต้ อ งปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ์ ทีหน่วยงานเบลเยี ยมกํ าหนด รู ปแบบการรั บรอง
เอกสารจากต่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามประเทศ (อาจศึกษาในรายละเอี ย ด
เ พิ ม เ ติ ม ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ บ ล เ ยี ย ม
http://www.diplomatie.be/en/services/legalisation/default.asp) แ ล ะ อ า จ ข อ
รายละเอียดจากสถานทูตเบลเยียมทีประจําอยู่ประเทศนัน เพือขอทราบขัน ตอนการ
รับรองเอกสารสําหรับนํามาใช้ ในเบลเยียม
สําหรับเอกสารทีออกให้ โดยส่วนราชการในประเทศไทย เช่น สูติบตั ร ใบรับรอง
แทนใบเกิ ด ทะเบี ยนสมรส ฯลฯ จะต้ อ งนํ าไปรั บรองที กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่ า งประเทศ ถนนแจ้ ง วัฒ นะ แล้ ว จึ ง นํ า ไปแปลโดยผู้แ ปลที สถานเอกอัค รราชทูต
เบลเยียมให้ การรั บรอง (บางกรณี หน่วยราชการเบลเยียมทีรั บเอกสารจะขอให้ ล่าม
สาบานตนในเบลเยี ย มแปลอี ก ครั ง เพื อความรอบคอบ) แล้ ว จึ ง นํ า ไปขอให้ ส ถาน
เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจําประเทศไทยรับรองก่อน จึงนํามาใช้ ในเบลเยียมได้
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การจ้ างงานในเบลเยียม
และลู่ทางการหางานทําในเบลเยียมของคนงานไทย
การจ้ างแรงงานต่างชาติในเบลเยียม ต้ องดําเนินการตามทีรัฐบาลเบลเยียมได้
กํ า หนดไว้ โดยนายจ้ า งจะต้ อ งจ้ า งแรงงานท้ อ งถิ นก่ อ นการจ้ า งแรงงานต่า งชาติ
นายจ้ างจะสามารถจ้ างคนงานต่างชาติได้ ก็ต่อเมือไม่มีชาวเบลเยียมสมัครเข้ าทํางาน
หรื อคนงานเบลเยียมมีไม่เพียงพอในสาขาทีต้ องการ ทังนี
  นายจ้ างต้ องดําเนินการขอ
ใบอนุญ าตทํ า งานให้ แ รงงานต่ า งชาติ โดยแรงงานต่ า งชาติ ที จะเข้ า ไปทํ า งานใน
เบลเยียมจะต้ องยืนขอใบอนุญาตทํางานก่อนเข้ าไปทํางานในเบลเยียม
ขันU ตอนการขอใบอนุญาตเข้ าไปทํางานในประเทศเบลเยียม
กรณีที 1 การขอ Work Permit
(1) การยืนขอใบอนุญาต Work Permit ดําเนินการโดยนายจ้ างชาวเบลเยียมเป็ น
ผู้ยืนขอ (ยกเว้ นกรณี A-Permit) แทนแรงงานต่างชาติตอ่ หน่วยงาน employment service ใน
ทีตังสถานประกอบธุ

รกิจของนายจ้ าง โดยติดต่อข้ อมูลทางการท้ องถินทีเกียวข้ อง
(2) โดยทัวไปรัฐบาลเบลเยียมจะออก Work Permit ให้ ก็ตอ่ เมือไม่มีคนทํางาน
เพียงพอในตลาดแรงงานสาขาอาชี พทียื นขอในใบสมัครหรื อเกี ยวกับความชํ านาญ
เฉพาะทาง และไม่สามารถหาแรงงานชาวเบลเยียมทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตําแหน่ง
ดังกล่าว ทังนี
  ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ก็จะให้ ความสําคัญลําดับแรกกับแรงงาน
ต่างชาติจากประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปก่อน หรื อประเทศทีเบลเยียมมีความ
ตกลงทวิภาคีด้านแรงงานด้ วย
มี ข้ อ ยกเว้ น ในบางกรณี ทีทางการเบลเยี ยมออกใบอนุญ าตให้ ได้ โ ดยไม่ต้ อ ง
คํานึงถึงตลาดแรงงานหรื อความตกลงทวิภาคี เช่น งานทีต้ องใช้ ฝีมือ/ความสามารถสูง
(highly qualified staff) นักวิจยั ฝึ กงาน หรื อเลี ยงเด็ก (au pair)
(3) Work Permit มี 3 แบบ ซึงมีข้อกําหนดและเงือนไขการจ้ างแตกต่างกัน
สามารถขอแบบฟอร์ มใบสมัครได้ จากกระทรวงการจ้ างงานและแรงงาน ( Federal Ministry
of Employment and Labour ) ทังนี
 แรงงานต่างชาติทีเข้ าไปทํางานต้ องมีเอกสารทีใช้
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ประกอบการขอใบอนุญาตทํ างาน ได้ แก่ ใบรั บรองสุขภาพ รู ปถ่ าย 3 ใบ และสํ าเนา
สัญญาจ้ าง โดยขันตอนการพิ

จารณามีระยะเวลา 12 สัปดาห์
ใบอนุญาตทํางานแบบ A – permit ออกให้ สําหรับการจ้ างทุกสาขาอาชีพ
โดยไม่ระบุเวลา ลูกจ้ างแต่ละคนจะเป็ นผู้ยืนคําขอรับ A – permit ใบอนุญาตประเภท
นี ออกให้ แก่ลกู จ้ างทีพํานักและทํางานในเบลเยียมมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ ว และถือ
บัตรอนุญาตทํางาน B-Permit อยูเ่ ดิม
ใบอนุญาตทํางานแบบ B – permit ส่วนใหญ่แรงงานต่างชาติจะยืนใบ
สมัคร B – permit ซึงระบุเฉพาะหนึงนายจ้ างและ/หรื อหนึงสาขาอาชีพเท่านัน โดยออก
ให้ เป็ นเวลา 1 ปี นายจ้ างจะเป็ นผู้ยืนขอใบอนุญาตประเภทนี แทนแรงงานต่างชาติโดย
แนบหนังสือสัญญาจ้ างด้ วย ทางการเบลเยียมจะพิจารณาออกใบอนุญาตนี ให้ ได้ ก็ตอ่ เมือ
ได้ ตรวจสอบแล้ วว่า ไม่มีชาวเบลเยียมสมัครเข้ าทํางาน หรื อแรงงานเบลเยียมเพียงพอใน
สาขาอาชีพดังกล่าว ใบอนุญาตประเภทนี สามารถต่ออายุได้ ทกุ ปี จนครบระยะเวลาสูงสุด
4 ปี ก็อาจจะเปลียนเป็ น A – permit ได้
ใบอนุญาตทํางานแบบ C – permit เริ มมีขึ นเมือปี 2547 แรงงานต่างชาติ
ต้ องยืนคําขอใบอนุญาตนี เ อง ซึงจะมีอายุ 1 ปี สามารถต่ออายุได้ สามารถทํางาน
ให้ แก่นายจ้ าง สาขา/หรื ออาชีพใดก็ได้ ออกให้ กบั ชาวต่างชาติทีพํานักอย่างถูกต้ องและ
ชัวคราวในเบลเยียมเพราะเหตุผลอืนนอกเหนือจากการทํางาน (เช่น ผู้ขอลี ภัยซึงคําขอ
ได้ รับการพิจารณา หรื อนักศึกษา)
(4) คนต่ า งชาติบ างประเภทไม่ ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตทํา งาน เช่ น ผู้ที ได้ รั บ
สถานะผู้ลี ภัย หรื อ คู่สมรสของชาวเบลเยียม
(5) ใบอนุญาตทํางานออกให้ โดยรัฐบาลภูมิภาคในทัง 3 ภูมิภาค (Région) ของ
ประเทศ และประชาคมทีใช้ ภาษาเยอรมัน สามารถขอและยืนแบบฟอร์ มขออนุญาตกับ
หน่วยงานทีเกียวข้ องระดับภูมิภาค ได้ แก่ FOREM ในภูมิภาควาโลเนีย ACTIRIS ใน
ภูมิภาคบรัสเซลส์ VDAB ในภูมิภาคฟลานเดอร์ และ Arbeidsamt ในประชาคมทีใช้
ภาษาเยอรมัน เมือคําขอได้ รับการตอบรับ ทางการในระดับ Commune ในเขตเมืองที
แรงงานต่างชาติพํานักอยู่ หรื อเขตเมืองทีนายจ้ างพํานักอยู่ (ในกรณีทีแรงงานต่างชาติ
ยังไม่ได้ เดินทางมาเบลเยียม) จะเป็ นผู้ออกใบอนุญาต ทังนี
  ในกรณีทีคําขอได้ รับการ
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ปฏิ เ สธ สามารถยื นอุท ธรณ์ ก ารตัด สิน ปฏิ เ สธดัง กล่าวได้ โดยยื นต่อ รั ฐ มนตรี ร ะดับ
ภูมิภาคทีรับผิดชอบ แต่ต้องดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา 1 เดือน
(6.) การยืนขอวีซา่ /ใบอนุญาตอยูอ่ าศัยชัวคราว
เมือแรงงานต่างชาติได้ รับใบอนุญาต Work Permit ก็สามารถยืนแบบฟอร์ ม
Type D visa/ ต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลเบลเยียม โดยยืนเอกสารดังนี 
1) เอกสารเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง) ซึงมีอายุอย่างน้ อย 12 เดือน ซึงสามารถ
ติดวีซา่
2) แบบฟอร์ มขอวีซา่ 2 ชุด ซึงกรอกข้ อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่าย 2 ใบ
3) ต้ นฉบับใบอนุญาตทํางาน Type B Work Permit ซึงนายจ้ างได้ ยืนขอและ
ทางการเบลเยียมได้ ออกให้ แล้ ว
4) ใบคัดลอกประวัติอาชญากรรม ซึงคัดลอกมานานไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันทียืนขอ
วีซา่ และครอบคลุมช่วงระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา
5) ใบรับรองแพทย์
6) ใบประกาศนียบัตรทีรับรองด้ านการปรุ งอาหาร โดยมีประสบการณ์อย่างน้ อย 5
ปี (กรณีทีจะไปทํางานเป็ นพ่อครัว/แม่ครัว) และ
7) เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้ องทีสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมกําหนด
กรณีที 2 การขอ professional card
สําหรับแรงงานต่างชาติสญ
ั ชาตินอกกลุ่มประเทศ EU ทีจะทํางานอิสระ (self –
employed) ในเบลเยียม ต้ องถือ professional card (carte professionelle) เทียบเท่ากับ
Work Permit กฎหมายแรงงานต่างชาติได้ กําหนดการออก professional card เพือ
ปกป้องชาวเบลเยียมทีทํางานอิสระจากการแข่งขันของแรงงานต่างชาติ โดยกําหนด
เฉพาะอาชีพอิสระทีเฉพาะชาวเบลเยียมสามารถทําได้ เช่น catering,
teaching,
physiotherapy, insurance, photography จะจัดอยู่ในประเภทอาชีพควบคุม
(regulated professions) ทีได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทังนี
  แรงงานต่างชาติต้อง
ยืนใบสมัครแจ้ งคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ความรู้ในวิชาชีพ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ ความ
เชียวชาญด้ านการจัดการและบริ หารงาน โดยต้ องผ่านการทดสอบความสามารถทัวไป
ก่อนได้ รับใบอนุญาตทํางาน เมือได้ รับ professional card แล้ ว แรงงานต้ องสมัครขอเลขที
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เสียภาษี TVA number และ trade number จากทะเบียนการค้ าที Commmercial
Court ในท้ องถินนัน
(1) วิธีการยืนคําขอทัวไป
- ในกรณี ทีพํานักในเบลเยียมอยู่แล้ ว สามารถยืนคําขอครัง แรก/ต่ออายุ/หรื อออก
บัตรใหม่ได้ จากทางการ Commune ในเมืองทีแรงงานต่างชาติพํานัก
- ในกรณีทียังไม่ได้ เดินทางมาเบลเยียม สามารถยืนแบบฟอร์ มใบสมัครได้ ที
สถานทูต /สถานกงสุล เบลเยี ย มก่ อ นเข้ า ประเทศเบลเยี ย ม (ในกรณี ห ลัง ต้ อ งยื นขอ
ใบอนุญาตพํานักในเบลเยียมพร้ อมกันไปด้ วย)
- คําขอ Professional Card ในทัง 2 กรณีจะถูกส่งไปยังกระทรวง Service
Public Fédéral (SPF) Economie, PME, Classe Moyennes et Energie ซึงเป็ น
หน่วยงานทีมีอํานาจในการพิจารณาออกบัตรดังกล่าว ในกรณีทีคําขอได้ รับการอนุมตั ิ
หน่วยงานดังกล่าวจะมีหนังสือแจ้ งผู้ยืนขออนุญาตโดยตรง รวมทังแจ้
 งให้ สถานทูตหรื อ
สถานกงสุลเบลเยียมทราบด้ วย ใบอนุญาตจะมีอายุ 5 ปี สามารถต่ออายุได้ เป็ นบัตร
เฉพาะตัวและระบุเจาะจงอาชีพทีสามารถประกอบได้ (ทีอยู่ของ SPF Economie , PME ,
Classes ,Moyennes et Energie – WTC III – Boulevard Simon Bolivar 30 B-1000
Brussels, Belgium Tel : +32 (0) 2 208-3611 Fax: +32 (0) 2 08 51 47 )
- เมือคําขอ professional card ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว แรงงานต่างชาติสามารถ
ยืนเรื องขอวีซ่าเข้ าประเทศกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลเบลเยียมในประเทศ
ไทยได้ และขอรับ professional card จากหน่วยงานทีเกียวข้ องในเบลเยียมภายหลัง
จากทีเดินทางถึงแล้ ว
2. ขันตอนการยื

นขอ Professional Card กับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
เบลเยียม
ใบสมัคร professional card ต้ องกรอกรายละเอียดข้ อมูลเกียวกับผู้สมัคร
และลักษณะของธุรกิจ สินค้ าและบริ การทีต้ องการรวมทังสถานะทางการเงิ

น โดยต้ อง
ยืนเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ แก่ หนังสือเดินทาง ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองว่าไม่
มีประวัติอาชญากรรม เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอ professional card
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1) หนังสือเดินทาง
2) ใบรับรองแพทย์
3) ใบรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
4) รูปถ่าย 2 นิ ว 3 ใบ
5) เอกสาร work permit ซึงมีกําหนดเงือนไขการจ้ างแต่ละแบบ
3. ขันตอนการขอวี

ซา่ กับสถานทูต/สถานกงสุลเบลเยียม
แรงงานต่างชาติทีต้ องการเข้ าไปทํางานในเบลเยียมต้ องขอวีซ่าแบบระยะเวลา
เกิน 90 วัน ต้ องเตรี ยมเอกสารดังนี 
- หนังสือเดินทางมีอายุอย่างน้ อย 12 เดือน
- กรอกเอกสารขอวีซา่ จํานวน 2 ชุด พร้ อมรูปถ่าย 2 นิ ว
- ใบอนุญาตทํางานฉบับจริ ง (type B work permit) โดยนายจ้ างจะเป็ น
ผู้ยืนขอให้ แรงงานต่างชาติ
- เอกสารรับรองว่าไม่มีประวัตอิ าชญากรรมในระยะเวลา 5 ปี ทีมีอายุไม่
เกิน 6 เดือน
- ใบรับรองแพทย์ ทีได้ รับการรับรองจากสถานทูตทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
เมือคําร้ องผ่านการตรวจสอบขันต้
 นแล้ วจะถูกจะส่งต่อไปยัง The Immigration
Service, The Federal Public Service Home affairs เพือพิจารณาการออกวีซา่
และเมือได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปในเบลเยียมต้ องไปรายงานตัวกับคอมมูนทีไปพักอาศัย
ภายใน 8 วันนับตัง แต่เดินทางถึงเบลเยี ยม ตัง แต่วันที 1 เมษายน 2550 เป็ นต้ น มา
ลูกจ้ างต่างชาติและแรงงานต่างชาติทีประกอบอาชีพอิสระบางประเภทต้ องแจ้ งกิจกรรม
ทีดําเนินในเบลเยียมก่อนเริ มทํางาน เรี ยกว่า LIMOSA DECLARATION ซึงเป็ นการ
ดําเนินการทีบังคับตามกฎหมายเพือประโยชน์ในการติดตามเรื องภาษี /ประกันสังคม
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ จาก http://www.limosa.be
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สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของแรงงานต่างชาติ
- เมือแรงงานต่างชาติได้ เข้ าทํางานกับนายจ้ าง นายจ้ างจะต้ องทําการขอประกัน
ตนให้ แก่ แ รงงานต่ า งชาติ โดยประกัน สัง คมที แรงงานต่ า งชาติ จ ะได้ รั บ ได้ จ ากการ
จ่ายเงินประกันตนของนายจ้ าง สําหรับค่าตอบแทนจะขึ นอยู่การทําข้ อตกลงระหว่าง
สมาพันธ์แรงงาน
- สําหรับแรงงานในสหภาพยุโรปทีทํางานอาชีพอิสระ อาจะได้ รับการยกเว้ นการ
จ่ายค่าประกันสังคมนานถึง 12 เดือน แต่จะต้ องจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพในประเทศ
ภูมิลําเนาของแรงงานด้ วย
- วันหยุด หลังจากการทํางานครบ 1 ปี สามารถใช้ วนั หยุดพักผ่อน 20 วัน โดย
ได้ รับเงินเดือนและอาจได้ รับโบนัสปลายปี เมือมีการทําข้ อตกลงกันไว้ และในแต่ละเดือน
สามารถลาได้ 2 วันโดยได้ รับเงินเดือนปกติ นอกจากนี  มีสิทธิได้ รับ double holiday
pay เท่ากับร้ อยละ 92 ของค่าจ้ าง 1 เดือนในปี ถัดไปด้ วย
- วันทํางานปกติคือ 5 หรื อ 6 วันต่อสัปดาห์ เวลาทํางานสัปดาห์ละ 38-40 ชัวโมง/
สัปดาห์ หากทํางานเกินเวลาจะต้ องได้ รับเงินล่วงเวลา
ค่ าจ้ าง/ค่ าครองชีพ
- อัตราค่าจ้ างขันตํ
 า/เดือน (Gross Salary) ตาม inter-professional scale คือ
1,387.49 ยูโ ร สํ า หรั บ บุค คลอายุ 21 ปี ขึ น ไป ไม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งาน และ
1440.67 ยูโร สําหรับบุคคลทีอายุ 22 ปี ขึ นไป และมีประสบการณ์การทํางาน 12 เดือน
(อัตราแลกเปลียน 1 ยูโร ประมาณ 42 บาท) สําหรับบางสาขาอาชีพ อาจมีความตกลง
ร่ วมระหว่างนายจ้ าง-ลูกจ้ างในภาคธุรกิจนัน ๆ กําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
 าและเงือนไข
การทํางานเฉพาะเจาะจง ทังนี
  เบลเยียมไม่มีข้อกําหนดเกียวกับอัตราค่าจ้ างว่าห้ ามสูง
กว่าเท่าไหร่ มีแต่ข้อกําหนดเกียวกับอัตราค่าจ้ างขันตํ
 าเท่านัน
- ตําแหน่งผู้มีความเชียวชาญพิเศษด้ านต่าง ๆ เช่น พ่อครัว – แม่ครัว ซึงได้ รับการ
ว่าจ้ างอยู่ในเบลเยียมไม่เกิน 4 ปี / สัญญา (ครบ 4 ปี
สามารถต่อสัญญาจ้ างได้ ) ได้ รับ
ค่ าตอบแทนประมาณเดื อนละ 1,800- 3,000 ยูโร/เดื อน ขึ น อยู่กับประสบการณ์ และวุฒิ
การศึกษา
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- ตําแหน่งผู้บริ หาร จะได้ ผลตอบแทนสูงกว่าอาชีพอืน โดยได้ รับค่าตอบแทนโดยเฉลีย
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 6,774 ยูโร ในขณะทีอาชีพทีรายได้ น้อยไ ด้ แก่ แม่บ้าน พนักงานทําความ
สะอาด ช่างซ่อม ซึงมีรายได้ เฉลีย 1,823-1,961 ยูโร/เดือน สาขาธุรกิจทีให้ ค่าจ้ างสูงทีสุด
ได้ แก่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ในขณะทีสาขาธุรกิจทีให้ คา่ จ้ างค่อนข้ างตําเช่น ร้ านทําผม
บริ ษัทรับทําความสะอาด สถาบันความงาม ร้ านอาหาร เมืองทีทํางานมีสว่ นต่ออัตรา
ค่าจ้ าง โดยในกรุ งบรั สเซลส์ ค่าจ้ างโดยเฉลียจะสูงกว่าค่าจ้ างโดยเฉลียทัง ประเทศ
ประมาณร้ อยละ 14
- ประสบการณ์และระดับการศึกษามีสว่ นช่วยประกันว่าจะได้ รับรายได้ สงู กว่า
เกณฑ์เฉลียทัวไป ยิงระดับการศึกษาสูง รายได้ จะสูงขึ น
- สําหรับแรงงานทีไม่ได้ รับใบอนุญาตทํางาน แบบ B – permit จะถูกจ้ างใน
รูปแบบของการฝึ กงาน
การเสียภาษีรายได้ /เงินสมทบประกันสังคม
ในทันทีทีเริ มทํางานในเบลเยียม ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลสัญชาติใด นายจ้ างจะต้ อง
ดําเนินการทีจําเป็ นเพือแจ้ งทางการเบลเยียมทีเกียวข้ องกับเรื องภาษี และประกันสังคม
ทราบถึงการจ้ างงานดังกล่าว
ในส่ วนภาษี หากแรงงานต่างชาติมีรายได้ ตํากว่า 6,150 ยูโร/ปี ไม่ต้องเสีย
ภาษี (ในกรณีต้องเลี ยงดูบตุ ร ได้ รับยกเว้ นเพิมได้ อีก 1,310 ยูโร กรณีบตุ ร 2 คน ได้ รับ
ยกเว้ นเพิม 3,370
ยูโร) หากมีรายได้ เกินกว่านัน ต้ องเสียภาษี ระบบภาษี เป็ น
progressive หมายความว่า ยิงมีรายได้ สงู ยิงเสียภาษี สงู ขึ น อัตราทีกําหนดสําหรับการ
จ่ายภาษี ในปี 2552 แบ่งได้ ดังนี 
รายได้ ไม่เกิน 7,560 ยูโร/ปี
ภาษี ร้อยละ 25
รายได้ ระหว่าง 7,560-10,760 ยูโร/ปี ภาษีร้อยละ 30
รายได้ ระหว่าง 10,760-17,920 ยูโร/ปี ภาษีร้อยละ 40
รายได้ ระหว่าง 17,920-32,860 ยูโร/ปี ภาษีร้อยละ 45
รายได้ เกิน 32,860 ยูโร/ปี
ภาษี ร้อยละ 50
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เงินสมทบประกันสังคม
แรงงานต่างชาติทีมีรายได้ ในเบลเยียมต้ องเสียเงินสมทบประกันสังคมในส่วน
ของลูกจ้ างด้ วย ซึงจะหักทันทีจากค่าจ้ าง และเท่ากับประมาณร้ อยละ 13 ของค่าจ้ าง
(gross salary) ในส่วนนายจ้ างก็ต้องเสียเงินสมทบในส่วนของนายจ้ างด้ วย ซึงเท่ากับ
ประมาณร้ อยละ 34 ของค่าจ้ าง
มาตรฐานของตําแหน่ งพ่ อครั ว – แม่ ครัว
- ตําแหน่งพ่อครัว – แม่ครัว ต้ องมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้ อย 3 – 5 ปี ขึ นไป
- มีอายุอย่างน้ อย 21 ปี ขึ นไป
- มีความรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรังเศส หรื อภาษาเฟลมมิช
ภาษาใดภาษาหนึงในระดับกลาง
- มีสขุ ภาพสมบูรณ์ ไม่ทพุ ลภาพ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม
- ควรได้ รับใบรับรองจากการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน และมีเอกสารรับรอง
ประสบการณ์การทํางานด้ านปรุงอาหารอย่างน้ อย 5 ปี
สถานการณ์ แรงงานไทยในเบลเยียม
ปั จจุบนั สถิติคนงานไทยทีขออนุมตั ิเดินทางไปทํางานในประเทศเบลเยียม ส่วน
ใหญ่ ทํ างานในภาคบริ การในสาขาอาชี พผู้ปรุ งอาหารเท่านัน ทัง นี  แรงงานส่วนใหญ่
เดินทางไปทํางานทีประเทศเบลเยียมโดยวิธีการแจ้ งการเดินทางด้ วยตนเองมากทีสุด
4. โอกาสและแนวโน้ มของแรงงานไทย
โดยปกติ สําหรั บการจ้ างงานทุกอาชีพ จะต้ องมีนายจ้ างในเบลเยียมยืนเรื องขอ
อนุญาตจ้ างงานบุคคลดังกล่าวต่อทางการเบลเยียม ซึงโดยทัวไปรัฐบาลเบลเยียมจะออก
Work Permit ให้ ก็ตอ่ เมือไม่มีคนทํางานเพียงพอในตลาดแรงงานสาขาอาชีพทียืนขอ
ในใบสมัค รหรื อ เกี ยวกับ ความชํ า นาญเฉพาะทาง และไม่ ส ามารถหาแรงงานชาว
เบลเยียมทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งดังกล่าว
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โดยทีเบลเยียมแบ่งเป็ น 3 ภูมิภาค ซึงใช้ ภาษาทีแตกต่างกัน ดังนัน หากมีความรู้
ภาษาอังกฤษหรื อเฟลมมิช จะมีส่วนช่วยในการทํางานในภูมิภาคฟลานเดอร์ และหากมี
ความรู้ภาษาฝรังเศส จะมีสว่ นช่วยในการทํางานในภูมิภาควาโลเนียทางตอนใต้ ของประเทศ
และในกรุงบรัสเซลส์
จึงอาจสรุ ปได้ ว่า แนวโน้ มความต้ องการจ้ างคนไทยในเบลเยียม น่าจะจํากัดอยู่ที
อาชีพ พ่อครัว แม่ครัว เนืองจากเป็ นอาชีพทียังต้ องอาศัยคุณสมบัติพิเศษจากความเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวของอาหารไทย แต่ความต้ องการจะมีไม่มากนักขึ นอยู่กับความ
นิยมอาหารไทยและการขยายตัวของร้ านอาหารไทยในเบลเยียม ซึงในช่วงทีผ่านมา
ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจในเบลเยียมด้ วย
ทีผ่านมา อุปสรรคส่วนใหญ่ของแรงงานไทยทีเดินทางไปทํางานในเบลเยียมคือ
ปั ญหาในเรื องความรู้ ท างภาษา การรับ รองฝี มือ แรงงาน และไม่มีค วามรู้ เ กี ยวกับ
กฎระเบียบของเบลเยียม ทีสําคัญขอให้ ระลึกเสมอว่า แม้ ว่าอัตราค่าจ้ างในเบลเยียม
จะดูสงู เมือเทียบกับอัตราค่าจ้ างในประเทศไทยก็ตาม แต่ต้องคํานึงด้ วยว่าเบลเยียมมี
อัตราภาษี ทีสูง และมีเงินสมทบอืน ๆ ทีลูกจ้ างต้ องจ่ายจากค่าจ้ างด้ วย เช่น เงินสมทบ
ประกันสังคมในส่วนของลูกจ้ าง ทีสําคัญ อัตราค่าครองชีพและค่าทีพักในเบลเยียมก็สงู
กว่าในประเทศไทยมากด้ วย
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บทสรุ ปและคําแนะนํา
1. เบลเยี ย ม (เขี ย นโดยไม่ มี ไ ม้ เอก แต่ ใ ห้ อ่ า นว่ า “เบลเยี ยม) เป็ น
ประเทศขนาดเล็ ก ตั U ง อยู่ ในทวี ป ยุ โ รป ทางเหนื ออยู่ ติ ด กั บ
เนเธอร์ แลนด์ ห รื อ ฮอลแลนด์ ทางตะวั น ออกติด กั บ เยอรมนี ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับประเทศขนาดเล็กคือลักเซมเบิร์ก และทาง
ตะวั น ตกติ ด กั บ ฝรั งเศส ประเทศเบลเยี ย มปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนู ญ
เหมือนกับประเทศไทย
2. เบลเยียมมีความสัมพันธ์ อันดียิงมาเป็ นเวลายาวนานกับประเทศไทย
ไทยกั บ เบลเยี ย ม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นฐานะประเทศเอกราชทีเท่ า
เทียมกันมานานกว่ า 100 ปี ในอดีต มีคนเบลเยียมไปรั บราชการและ
สร้ างคุ ณ ประโยชน์ ให้ ป ระเทศไทยหลายด้ าน ปั จจุ บั น ไทยกั บ
เบลเยี ย มมี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะระดั บ ราชวงศ์
โดยทั วไป คนเบลเยี ย มมี ทั ศ นคติ ที ดี ต่ อ คนไทย รู้ จั ก และชอบไป
ท่ องเทียวในประเทศไทย
3. เบลเยียมเป็ นประเทศก่ อตังU ประชาคมยุโรป ทีในปั จจุบันพัฒนามา
เป็ นสหภาพยุโรปแล้ ว และกรุ งบรั สเซลส์ เป็ นทีตังU ของหน่ วยงานและ
องค์ กรต่ างๆ ของสหภาพยุ โ รป ในอดี ต เบลเยี ย มใช้ เงิ น ฟรั ง ก์
ปั จจุบนั ใช้ เงินสกุลยูโร
4. ในประเทศเบลเยี ย ม ระบบการปกครองและการกระจายอํ า นาจ
แตกต่ างจากประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนหรื อคอมมูน (ซึงมีถึง 589
แห่ ง) จะมีอํานาจและหน้ าทีในทางราชการมาก การติดต่ อราชการ
กับชุมชนหรื อคอมมูนแต่ ละแห่ งจึงแตกต่ างกัน หากประสงค์ จะจด
ทะเบี ย นสมรส ก็ จ ะพบว่ าแต่ ละชุ ม ชนหรื อคอมมู น กํ า หนด
รายละเอียดของเอกสารทีต้ องยืนประกอบไว้ แตกต่ างกัน หากไปทํา
หนั ง สื อ เดิ น ทางก็ จ ะพบว่ า แม้ แ ต่ ค่ า ธรรมเนี ย มก็ อ าจกํ า หนดไว้
แตกต่ างกันด้ วย
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5. ลักษณะเด่ นของเบลเยียมอีกประการหนึงทีสําคัญคือเป็ นประเทศทีมี
ภาษาราชการมากกว่ า 1 ภาษา ในเขตฟลานเดอร์ ซงคนไทยส่
ึ
วนใหญ่
อาศัยอยู่จะพูดภาษาเฟลมมิช (คล้ ายภาษาดัตช์ แต่ ออกเสียงบางคํา
แตกต่ างกัน) แต่ ในเขตวาโลเนีย ด้ านทีติดกับประเทศฝรั งเศส จะใช้
ภาษาฝรั งเศส ในกรุ งบรั สเซลส์ ซงเป็
ึ นเมืองหลวง กฎหมายกําหนดให้
ใช้ ทั Uง สองภาษา ป้ ายบอกทางตามถนนจึ ง มี ส องภาษา แต่ ใน
ชีวิตประจําวันคนทีอาศัยอยู่ในกรุ งบรั สเซลส์ มักจะใช้ ภาษาฝรั งเศส
มากกว่ า การพูดภาษาทีแตกต่ างกันทําให้ ในทางการเมือง ก็มีการ
แบ่ งพรรคการเมืองออกเป็ นตามกลุ่มภาษาด้ วย
6. คนไทยทุ ก คนที มาอยู่ เ บลเยี ย ม ควรฝึ กพู ด ฟั ง อ่ า น เขี ย นภาษา
ท้ องถินของเมืองทีตนอาศัยอยู่ ทํางานอยู่เบลเยียมเป็ นประเทศทีมี
สวัสดิการต่ างๆ สูง การสามารถสือสารด้ วยภาษาของท้ องถินได้ จะ
เปิ ดช่ อ งทางในการศึ ก ษาต่ อ ทังU ด้ านวิชาการหรื อวิช าชี พ และเพิม
โอกาสได้ งานทีมีค่าตอบแทนสูง มีสวัสดิการดี ได้ รับการยอมรั บนั บ
ถือจากคนท้ องถิน
7. การมาอาศัยอยู่ในเบลเยียมเป็ นระยะเวลานาน หรื อเป็ นการถาวร
ต้ องดํ า เนิ น การขอมี ชื อในทะเบี ย นบ้ านเบลเยี ย ม จึ ง จะขอรั บ
สวัสดิการและความช่ วยเหลือต่ างๆ ได้
8. ระบบกฎหมายเบลเยียมแตกต่ างและบางเรื องซับซ้ อนกว่ ากฎหมาย
ไทยมาก เช่ นการทําสัญญาเช่ าบ้ าน การจดทะเบียนสมรสหรื ออยู่
ร่ วมกัน ดังนันU การทําสัญญาหรื อลงนามในเอกสารสําคัญใด ๆ ควร
จ้ างนักกฎหมาย หรื อปรึกษาผู้ร้ ู ก่อนเสมอ
หากมีปัญหา ควรรีบหาทางแก้ ไข และให้ เชือเสมอว่ าทุกปั ญหาสามารถ
หาทางแก้ ไขได้ หรื ออย่ างน้ อยอาจผ่ อนหนักให้ เป็ นเบาได้ หากคิดว่ าสถานทูต
หรือสมาคมคนไทยอาจช่ วยเหลือได้ ให้ คาํ แนะนําได้ ควรรี บปรึกษา อย่ าปล่ อย
ให้ ปัญหาบานปลาย ลุกลามออกไป
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บทที 2
ประมวล
คําถาม – คําตอบ
จากปั ญหาทีเกิดขึนจริ ง
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สมรสแล้ ว แต่ ไม่ ได้ อยู่ด้วยกัน เพราะต้ องแยกทํางานกันคนละประเทศจะมี
ปั ญหาทางกฎหมายหรื อไม่
เรี ยน ทีมงานเพือนไทย
ดิฉนั ได้ จดทะเบียนสมรสกับชาวเบลเยียมที Community House ในประเทศ
เบลเยียมอย่างสมบูรณ์เป็ นทีเรี ยบร้ อย เมือต้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2007 ทีผ่านมา แต่
เนืองจากดิฉันมีงานประจําทีดีอยู่ในเมืองไทย
ประกอบกับต้ องช่วยดูแลธุรกิจของ
ครอบครั วทีอยู่ในเมืองไทย ขณะทีสามีชาวเบลเยียมก็มีงานประจําทีดีอยู่ในประเทศ
เบลเยี ย ม ทัง ดิ ฉั น และสามี ไ ม่ ส ามารถโอนย้ ายงานของตนเองได้ ใ นขณะนี จ นถึ ง
กุมภาพันธ์ ปี 2010 เป็ นเหตุให้ เราสองคนต้ องแยกกันอยู่คนละประเทศโดยทีสามีจะ
เดินทางมาเยียมดิฉนั ทีเมืองไทย 2-3 ครัง ต่อปี และแต่ละครัง ทีมาเยียมก็จะอยู่ใน
เมืองไทยนานประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน สําหรับตัวดิฉนั เองก็จะไปเบลเยียมปี ละ 1
ถึง 2 ครัง แต่ละครัง ก็จะอยูใ่ นเบลเยียมนานประมาณ 12 -18 วัน
จากสถานการณ์นี จึงมีเรื องใคร่รบกวนขอคําปรึกษาจากทีมงานเพือนไทยดังนี ค่ะ
1. ในกรณีทีต้ องแยกกันอยู่เป็ นระยะเวลานานเช่นนี  จะขัดต่อกฎหมายใดของ
เบลเยียมในการสมรสและอยูร่ ่วมกันตามกฎหมายหรื อไม่?
2. อ่านจากนิตยสารเพือนไทยปี ที 2 ฉบับที 2 หน้ า 18 เกียวกับตํารวจทีจะมา
ตรวจเยียมเราทีบ้ านในเบลเยียม ดังนันดิ
 ฉนั จะมีปัญหาหรื อไม่ อย่างไรคะ?
3. ดิฉนั ยังมีสิทธิทีจะได้ รับบัตรประชาชนของเบลเยียม สวัสดิการรักษาพยาบาล
หรื อสวัสดิการอืน ๆ ของสามี หรื อไม่คะ?
4. หลังแต่งงานครบ 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนสมรส ดิฉันยังคงมีสิทธิทีจะได้
สัญชาติเบลเยียมหรื อไม่คะ?
จึงเรี ยนมาเพือขอคําชี แนะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ภ. ส. (ด.)
ป.ล.นิ ต ยสารเพื อนไทยเป็ นนิ ต ยสารที ดี ม ากโดยให้ ทัง สาระความรู้ และความ
บันเทิงแก่คนไทยทีอยูใ่ นเบลเยียมค่ะ ขอให้ ประสบความสําเร็ จและเติบโตยิงขึ นนะคะ
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สวัสดีครับคุณ ภ.ส. (ด.)
1.การแยกกันอยู่ของคู่สมรสภายหลังการสมรสไม่ขดั กฎหมายหรอกครับ หากเป็ น
การแยกกันอยู่ด้วยเหตุผลทางวิชาชีพ และยังมีการไปมาหาสู่กนั และยังมีความสัมพันธ์
กันเฉกเช่นสามีภริ ยา มิใช่การแยกกันอยูโ่ ดยตัดขาดความสัมพันธ์ฉนั ท์คสู่ มรส
2-3. ภายหลังการสมรส คูส่ มรสชาวต่างชาติมีสิทธิในการขอมีถินพํานักในประเทศ
ของคู่สมรสอีกฝ่ ายได้ โดยประเทศเจ้ าบ้ านจะให้ วีซ่าประเภท Visa regroupement
familial แล้ วจึงไปลงชือเข้ าอยูใ่ นทะเบียนบ้ านเดียวกับสามี (หรื อภริ ยา) ทีประเทศนัน ๆ
ได้ สําหรับเบลเยียม ช่วงหกเดือนแรกจะได้ ใบอยู่ชวคราว
ั
และจะได้ บตั รประจําตัวต่าง
ด้ าวถาวรแบบมีอายุห้าปี เมืออยู่ครบหกเดือน การขอสัญชาตินนจะต้
ั
องยืนขอเมือสมรส
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสามปี และพํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศอย่างต่อเนือง บัตรประจําตัวต่าง
ด้ าวแบบถาวรจะขอต่ออายุได้ ตลอดไปหากยังมีถินทีอยูห่ รื อชืออยูใ่ นทะเบียนบ้ าน แม้ วา่
จะไม่มีสญ
ั ชาติก็มีสิทธิทีจะอยู่ในประเทศนันๆ
 ต่อไป นอกจากนัน ผู้ทีมีบตุ รอายุตํากว่า
18 ปี (ทีอยู่ในความรับผิดชอบของตน) ก็สามารถยืนเรื องขอมาอยู่ด้วยได้ เช่นกัน กรณีที
แต่งงานแล้ วอยู่ประเทศไทยตลอดก็จะไม่ได้ สิทธิ พํานักอาศัยในเบลเยียมหรื อสัญชาติ
เบลเยียม
Visa regroupement familial คือการให้ วีซา่ แก่สามี ภริ ยา บุตร บุพการี ของผู้มี
พํานักอาศัยอยู่ในเบลเยียม ซึงต้ องยืนขอมิใช่สิทธิ ทีได้ จากการสมรส และตํารวจจะมา
ตรวจก็ต่อเมือคุณขอยืนขอสิทธิพํานักอาศัยอยู่ในเบลเยียมเกินกว่าสามเดือนโดยได้ รับ
วีซา่ ประเภทมาอยู่ร่วมกับครอบครัวเท่านัน กรณีของคุณคงต้ องขอวีซ่าทุกครัง ทีเดินทาง
มาเบลเยียม เนืองจากมาอยู่ครั ง ละไม่เกิ นสามเดือน เว้ นแต่ว่า ช่วงหกเดือนแรกคุณ
สามารถมาอยู่ได้ อย่างต่อเนืองจนได้ รับบัตรเหลืองทีมีสิทธิอยู่ได้ ห้าปี แต่หากคุณไปอยู่
นอกเบลเยียมเกินกว่าหนึงปี ก็อาจจะถูกถอนสิทธิการอยูด่ งั กล่าว
คู่สมรสทีจะได้ รับสิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษี สวัสดิการรักษาพยาบาล ฯลฯ ก็
ต่อเมืออาศัยอยู่ภายใต้ ชายคาเดียวกันเท่านัน แต่มีสิทธิในการรับมรดกในฐานะคู่สมรส
ตามสัดส่วนทีกฎหมายกําหนด
4. สิทธิ ในการขอสัญชาติคือ ภายหลังการสมรสและพํานักอาศัยอยู่ในเบลเยียม
ครบสามปี หลังการสมรส ไม่ใช่ภายหลังการจดทะเบียนแล้ วอยูต่ า่ งประเทศ
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หากหย่ า จะทําอย่ างไรกับทรั พย์ สิน การแจ้ งเกิดกับสถานทูตไทยให้ ลูก (การขอ
สัญชาติไทย) การพบเยียมลูกหลังหย่ าของพ่ อแม่
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
1. ดิฉนั แต่งงานกับคนเบลเยียม 3 ปี มีลกู แฝดสอง เราแต่งงานแบบมีสญ
ั ญา
แยกทรัพย์สินกัน ดิฉนั อยากถามว่าถ้ าหย่า บ้ านเป็ นของใคร หากดิฉนั เป็ นเจ้ าของ
ทีดินแต่สามีมีสิทธิ ในตัวบ้ านและสามารถอยู่บ้านนีจ นตาย โดยดิฉันขายบ้ านนีไ ด้
หลังจากเขาตายเท่านัน หากดิฉนั ต้ องไปเช่าบ้ านอืนอยู่ ตามกฎหมายเขาต้ องช่วยจ่าย
ค่าเช่าหรื อไม่ ดิฉนั ยังไม่มีงานทํา และเงินในบัญชีดิฉนั เขาไม่มีสทิ ธิใช่ไหมคะ
2. สามีไม่ยอมให้ ลกู สมัครสัญชาติไทยทําให้ ดิฉนั สมัครให้ ลกู ไม่ได้ โดยไม่มี
ลายเซ็นเขา เมือหย่าแล้ วดิฉันสมัครให้ ลูกโดยไม่ต้องมีลายเซ็นเขาได้ หรื อไม่ การ
สมัครสัญชาติไทยทําได้ ถงึ อายุเท่าไร
3. ปั ญหาข้ อนี สําคัญมากเพราะหลังหย่าทังดิ
 ฉนั และสามีตา่ งก็ต้องการลูกไว้
แต่ดิฉันไม่ร้ ู ว่าทําไมเขาถึงต้ องมาอยากได้ ลกู ทัง ๆ ทีเขาไม่ค่อยช่วยเลี ยงลูกหรื อยอม
ทําอะไรเพือลูกเหมือนพ่อคนอืน แถมยังมีปัญหาควบคุมอารมณ์โกรธ ตีลกู เวลาดิฉนั
จะไปไหน ๆ เขาให้ แม่เขามาเลี ยงลูกทุกครัง ไม่เคยเลี ยงลูกโดยลําพังเลย เหตุผลนี จะ
ทําให้ ศาลตัดสินให้ ดิฉันเป็ นคนเลี ยงลูกและเขาเยียมได้ บ้างหรื อไม่ ในกรณีใดทีศาล
ตัดสินให้ แม่เลี ยงลูกและพบพ่อ 2 อาทิตย์ครัง
4. เมือหย่าแล้ วเขาจะแกล้ งไม่ยอมให้ ลกู ไปเยียมตายายทีเมืองไทยได้ หรื อไม่
ดิฉันสามารถพาลูกไปเทียวไทยโดยเขาไม่ยินยอมหรื อไม่ เพราะเขาขู่แจ้ งตํารวจหาก
ดิฉนั จะไปจริ ง
5. จะมีความเป็ นไปได้ แบบใดหรื อไม่ทีดิฉนั จะพาลูกกลับไปดําเนินชีวิตที
เมืองไทยโดยทีเขาไม่ยินยอมแต่ศาลเห็นชอบด้ วย ดิฉนั อยากให้ เป็ นแบบนี ทีสุดโดยลูก
ยังสามารถใช้ เวลากับเขาช่วงปิ ดเทอม
ดิฉันต้ องขออภัยทีรบกวนถามคุณมากมาย แต่ข้อสงสัยเหล่านีร บกวนจิตใจ
ดิ ฉั น ทุก วัน โดยเฉพาะเมื อเขาขู่ห ย่ า และจะพรากลูก ไป ขอความกรุ ณ าให้ ค วาม
กระจ่างดิฉนั ด้ วย ดิฉนั ไม่ร้ ูกฎหมายทีนีและไม่มีใครทีจะปรึกษา
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สวัสดีครับ
1. เข้ าใจว่าเป็ นทีดินและบ้ านทีเมืองไทย โดยคุณเป็ นเจ้ าของทีดิน และตัวบ้ านเป็ นของ
สามี เมือหย่าขาดจากกัน หากไม่มีข้อตกลงก่อนหน้ าเป็ นอย่างอืน คุณสามารถเก็บค่า
เช่าทีดินได้ แต่เขาจะมีกรรมสิทธิในตัวบ้ านจนตาย และผู้รับมรดกคือลูกแฝดของคุณก็
จะได้ รับกรรมสิทธิตอ่ เงินบัญชีชือคุณเขาไม่มีสทิ ธิมายุง่ เกียวแน่นอน
2. การขอสัญชาติไทยไม่มีกําหนดอายุครับ กรณีทีจะขอภายหลังการหย่าโดยไม่
ต้ องมีลายเซ็นของพ่อหรื อไม่นนคงต้
ั  องถามกงสุลทีสถานทูตครับ
3. สิทธิ ในการเลีย งดูบุตรนัน ขึน อยู่กับการพิจ ารณาของศาลโดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ ทีจะเกิดกับเด็กเป็ นสําคัญ คงจะต้ องให้ เป็ นหน้ าทีของทนายในการดําเนิน
เรื อง ก็ต้องยกเหตุผลประกอบว่าฝ่ ายใดควรจะเป็ นผู้ดแู ล แต่อีกฝ่ ายหนึงก็มีสิทธิทีจะมา
พบและรั บไปดูแลเป็ นครัง คราว ผู้ทีได้ สิทธิ ในการดูแลลูกก็จะได้ รับเงินช่วยเหลือเด็ก
และสามารถนําเด็กมาหักภาระภาษี เงินได้ รายปี ด้ วย อาจจะเป็ นเหตุผลทีเขาต้ องการลูก
ไว้ หรื อเขาอาจจะรักลูกมากก็ได้
4. กรณี หย่าและมีความขัดแย้ งกัน ศาลอาจจะสังห้ ามเด็กออกนอกประเทศ
เบลเยียมเพือป้องกันไม่ให้ แม่พาลูกหนีกลับไปบ้ านเกิดเลย อันจะทําให้ พอ่ เสียโอกาสใน
การได้ พบลูกอีก มีหลายกรณีทีหย่ากันแล้ ว เด็กจะถูกห้ ามออกนอกประเทศเบลเยียม
จนกว่าจะอายุครบ 18 ปี บริ บรู ณ์
5. คงเป็ นไปได้ ยาก เพราะศาลมักจะตัดสินให้ ลกู ได้ พบทังพ่
 อและแม่ในช่วงเวลา
ทีเท่าเทียมกัน เพือเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ รับความรักและความผูกพันจากทังพ่
 อและแม่
เท่า ๆ กัน แม้ จะหย่าขาดจากกันแล้ วก็ตาม
ขอให้ ใช้ สติในการแก้ ไขปั ญหาครับ อารมณ์อาจจะนําพาเราให้ สบั สน ต้ องค่อย
ๆ คิด ก่อนทีจะทําการตัดสินใจ หากเป็ นไปได้ ก็ลองค่อย ๆ หันหน้ าเข้ าหากัน ลืมเรื องที
ไม่ดีของอีกฝ่ าย และนําแต่เรื องทีดี ๆ มาคิด สร้ างความสุขในครอบครัว ทําให้ ลกู ได้ อยู่
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กับพ่อแม่พร้ อมหน้ าพร้ อมตากัน เป็ นครอบครัวอบอุ่น ปั ญหามีไว้ ให้ แก้ ครับ อย่าท้ อแท้
นาวาชีวิตบางครัง ก็มีมรสุมลูกโตทับโถมเข้ ามา ต้ องอดทนและเข้ มแข็งครับ เพือลูก
การเทียบวุฒกิ ารศึกษาเพือศึกษาต่ อ
ดิฉนั ขอคําปรึกษาเกียวกับการกลับไปเรี ยนต่อทีเมืองไทย
ดิฉันอายุ 20 ปี ตอนนี เรี ยนอยู่ทีประเทศเบลเยียม เรี ยนอยู่ที ALEYDIS
SCHOOL TIELT เรี ยน VERPLEEGKUNDE A2 ปี 1 ดิฉนั เรี ยนจบ ม.6 ทีนีเเล้ ว เรี ยน
จบสาย verzorging beroepssecundaire
ดิฉนั ขอถามว่า ถ้ าจะไปเรี ยนต่อทีเมืองไทยตอนนี  ไม่ทราบว่าจะนําวุฒิทีเรี ยน
จบนี  ไปเรี ยนต่อทีเมืองไทยได้ ไหม เปรี ยบเทียบกับวุติทีเมืองไทยคือวุฒิอะไร
หากคุณจบ ม. 6 ทีนีแล้ ว คงจะสามารถเทียบวุฒิได้ กบั ม.6 ของไทย สําหรับการ
เรี ยนขณะนี นัน เมือคุณเรี ยนปี 1 ก็คงยังไม่สามารถโอนวุฒิกลับไปได้ สําหรับวุฒิ ม.6 ก็
สามารถไปสอบเข้ ามหาวิท ยาลัยหรื อ สมัค รเรี ยนมหาวิทยาลัย เปิ ดเช่น รามคํ า แหง
สุโขทัย หรื อต่อสายวิชาชีพ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรื อพาณิชยการ
หากต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมอาจจะสอบถามได้ จากสถานทูตครับ
การเสียภาษี ค่ าแรงขันU ตํา ธุรกิจสปาและนวดไทย เตรี ยมตัวเรี ยนภาษาอะไรจะ
ดีกว่ า
เรี ยน ทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสารเพือนไทย
ดิฉันเป็ นคนไทยทีจดทะเบียนสมรสกับคนเบลเยียม แต่ขณะนีด ิฉันยังคงอยู่ใน
ประเทศไทยและเตรี ยมตัวทีจะไปอาศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยียม ดิฉนั จึงมีเรื องขอรบกวน
สอบถาม กอง บ.ก. นิตยสารเพือนไทยดังนี นะคะ
1. ถ้ าเราทํางานให้ แก่บริ ษัทของคนไทยทีไปตังสาขาอยู

ท่ ีประเทศเบลเยียม เช่น
บริ ษัท CP เรื องของการเสียภาษี เป็ นอย่างไรคะ?
2. สมมุติวา่ เราทํางานในร้ านอาหารไทยเราต้ องเสียภาษี อย่างไรคะ?
3. ค่าแรงงานขันตํ
 าในประเทศเบลเยียมเท่ากับกียูโร ต่อ 1 ชัวโมงคะ?
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4. ดิฉนั เห็นโฆษณาของร้ านอาหารไทยชือ ร้ าน บ. ในนิตยสารเพือนไทย รบกวน
เรี ยนถามว่า เป็ นร้ านบ.เจ้ าของเดียวกับร้ าน บ. ทีมีสาขามากมายในประเทศไทยหรื อไม่
คะ? หรื อเป็ นแฟรนไชส์หรื อไม่คะ?
5. ธุรกิจสปา นวดหน้ า นวดตัว ในเบลเยียมได้ รับความนิยมเหมือนในประเทศ
ไทยหรื อไม่คะ่ ?
6. โอกาสทีคนไทยทีพูดได้ เฉพาะภาษาไทยและอังกฤษ จะหางานทําในประเทศ
เบลเยียมมีมากน้ อยอย่างไรคะ?
7. ถ้ าต้ องฝึ กภาษาเพิมเติมเพืออยู่ในประเทศเบลเยียม เราควรเลือกฝึ กภาษา
ฝรังเศส หรื อดัตช์ จะมีประโยชน์กว่ากันคะ?
8. ดิฉนั มีเวลาเตรี ยมตัวอีกประมาณ 1 ปี ก่อนเดินทางไปอยูป่ ระเทศเบลเยียมกับ
ครอบครัว (ทุกวันนี แยกกันทํางานอยูค่ นละประเทศค่ะ)
ขอคําแนะนําว่า สิงทีดิฉันควรเตรี ยมตัว เตรี ยมพร้ อม และเตรี ยมใจ ทีดีทีสุด
สําหรับการดําเนินชีวิตในประเทศเบลเยียม คืออะไรคะ?
สุดท้ ายนี ขอขอบคุณมาล่วงหน้ าสําหรับคําแนะนําต่าง ๆ จากทีมงานของนิตยสาร
เพือนไทย และขอให้ ทกุ ๆ คนมีความสุข และประสบความสําเร็ จในชีวิตนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ภ. ส. สมาชิกนิตยสารเพือนไทยค่ะ
เรี ยน คุณ ภ.ส.
1-2. กฎหมายกําหนดวงเงินรายได้ ขนตํ
ั  าทีไม่ต้องนํามาคํานวณสําหรับชําระภาษี เงินได้
ประจําปี หรื อได้ รับการยกเว้ นภาษี เท่ากับ 5,660 ยูโร (ปรับตามดัชนี จํานวนดังกล่าวใช้
สําหรับการแจ้ งภาษี ประจําปี 2005 จากเงินได้ ปี 2004) นอกจากนัน สถานะทาง
ครอบครัว ถ้ ามีบตุ รหนึงคนจะได้ รับการยกเว้ นภาษี อีกจํานวน 1,200 ยูโร หรื อมีบตุ รสอง
คนได้ รับการยกเว้ น 3,090 ยูโร (ปรับตามดัชนี จํานวนดังกล่าวใช้ สําหรับการแจ้ งภาษี
ประจําปี 2005 จากเงินได้ ปี 2004) ดังนัน ถ้ ามีเงินได้ ประจําปี เกินวงเงินทีได้ รับการยกเว้ น
ภาษี จงึ จะถูกนํามาคํานวณภาษี เงินได้ เป็ นอัตราก้ าวหน้ าตามวงเงินดังนี 
ฐานสําหรับการแจ้ งภาษี ประจําปี 2005 จากเงินได้ ปี 2004
(1.) วงเงินส่วนแรก เงินได้ สทุ ธิ 6,950 ยูโรเสียภาษี เงินได้ ร้อยละ 25
75

(2.) วงเงินส่วนทีสอง เงินได้ สทุ ธิระหว่าง 6,950-9,890 ยูโรเสียภาษี เงินได้ ร้อยละ 30
(3.) วงเงินส่วนสาม เงินได้ สทุ ธิระหว่าง 9,890-16,480 ยูโร เสียภาษี เงินได้ ร้อยละ 40
(4.) วงเงินส่วนสี เงินได้ สทุ ธิระหว่าง 16,480-30,210 ยูโร เสียภาษี เงินได้ ร้อยละ 45
(5.) วงเงินส่วนห้ า เงินได้ สทุ ธิเกินกว่า 30,210 ยูโร เสียภาษี เงินได้ ร้อยละ 50
3. ในเบลเยี ย ม เงิ น เดื อ นมิ ได้ มี การกํ า หนดโดยกฎหมาย แต่เ ป็ นการตกลงกัน ตาม
conventions collectives de travail ซึงเป็ นความตกลงระหว่างสหภาพแรงงานและ
นายจ้ าง ซึงอาจจะเป็ นความตกลงในระดับบริ ษัท หรื อระดับประเภทของแรงงาน โดย
จะมีการกําหนดฐานค่าจ้ างแรงงาน baremes de base และอาจจะมีการกําหนด
รูปแบบการปรับขึ นค่าจ้ าง สิทธิประโยชน์อืน ๆ เช่น เงินพิเศษสิ นปี เช็คอาหาร เงินเพิม
สําหรับการทํางานเป็ นคณะ งานกลางคืน และวันหยุดสุดสัปดาห์ ฯลฯ แต่เงินพิเศษ
สําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปี มีการกําหนดโดยกฎหมายเฉพาะ ผู้ทีทํางานระดับ
บริ หารส่วนใหญ่แล้ วจะไม่มีกําหนดดังทีกล่าวมาแล้ ว ระดับเงินเดือนของระดับบริ หาร
จะมีการกําหนดและตกลงกันเฉพาะรายและระบุไว้ ในสัญญาจ้ างงาน
เงินเดือนทีระบุไว้ ในสัญญาการทํางานจะเป็ นเงินเดือนรวม (ก่อนการหักค่า
สวัสดิการสังคมและภาษี เงินได้ ) เงินทีได้ รับสุทธิในแต่ละเดือนคือเงินทีเหลือจากการหัก
ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี 
1. Cotisations sociales สําหรับส่งให้ สํานักงานสวัสดิการสังคม เพือนําไปจัดสรร
สําหรับเป็ นเงินทดแทน (บํานาญ เงินตกงาน เป็ นต้ น) เงินเพิมพิเศษ (ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยบุตร เป็ นต้ น) โดยจะมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 13.07 ของเงินเดือนรวม
2. Précompte professionnel เป็ นเงินภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ซึงจะหักจาก
เงินเดือนรวมในแต่ละเดือน สัดส่วนจะขึ นอยู่กบั จํานวนของเงินเดือนรวม สถานะทาง
ครอบครัว (จํานวนบุตรในความรับผิดชอบ) และยังมีเงือนไขอืน ๆ
เงินเดือนรวม
(ทีระบุอยู่ในสัญญาจ้ างงาน) - ค่าสวัสดิการสังคมของผู้ใช้ แรงงาน
(ประมาณร้ อยละ 13.7) = เงินเดือนทีจะต้ องเสียภาษี - เงินภาษี เงินได้ = เงินเดือนที
ได้ รับสุทธิ
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เงินเดือนขันU ตํา
ถ้ าไม่มีฐานค่าจ้ างพิเศษแล้ ว ผู้ใช้ แรงงานมีสิทธิทีจะได้ รับค่าจ้ างขันตํ
 า ยกเว้ นผู้
ทีมีอายุตํากว่า 21 ปี ทีอาจจะได้ รับค่าจ้ างตํากว่าทีกฎหมายกําหนด เงินเดือนรวมขันตํ
 า
ทีมีการตกลงตาม conventions collectives de travail (ณ วันที 1 ตุลาคม 2004)
สําหรับคนงานทีมีอายุเกินกว่า 21 ปี ดังนี 
- 1,210 ยูโร สําหรับผู้ทีมีอายุ 21 ปี ขึ นไป (ไม่มีอายุการทํางาน)
- 1,243.36 ยูโร สําหรับผู้ทีมีอายุ 21 ปี 6 เดือน (อายุการทํางาน 6 เดือน)
- 1,258.18 ยูโร สําหรับผู้ทีมีอายุ 22 ปี (อายุการทํางาน 12 เดือน) การจ่ายเงินเดือนให้
จ่ายเดือนละครัง สําหรับ พนักงาน (employes) 2 ครัง ต่อเดือนสําหรับลูกจ้ าง (ouvriers)
โดยให้ จ่ายอย่างช้ าภายในสีวันทํางานหลังจากระยะการทํางานสิ นสุดลง การแบ่งแยก
ค่าจ้ างเงินเดือน อันเกียวเนืองมาจากเพศของคนงาน ถือเป็ นการผิดกฎหมาย
4. ไม่ใช่และไม่ได้ เกียวข้ องกัน
5. ได้ รับความนิยมมากเช่นกัน แต่ต้องระมัดระวังเรื องการเบียงเบนทางความคิด
ไปในทางทีไม่ดี
6. คงหางานทีไม่ต้องใช้ ภาษาหรื อฝี มือ แต่ใช้ แรงงาน เช่น ทําความสะอาด เก็บ
ผัก ผลไม้ ร้ านอาหารไทย เป็ นต้ น
7. ภาษาฝรังเศสหรื อดัตช์ คงต้ องดูว่าจะไปอยู่ในเขตไหน ในเบลเยียมสําคัญทัง
สองภาษา นอกเบลเยียมฝรังเศสสําคัญกว่า
8. เรี ยนรู้ ความเป็ นอยู่ สภาพอากาศ การใช้ ชีวิตแบบยุโรปทีแตกต่างจากแบบ
ไทยโดยสิ นเชิง การปรับตัวเพือไม่ให้ ร้ ู สึกโดดเดียวหรื อไม่ร้ ู เรื องกับสภาพแวดล้ อม การ
ใช้ ภาษาท้ องถินขันพื
 นฐาน ทีจะช่วยให้ สามารถเข้ าใจซึงกันและกันมากขึ น ดีกว่าการใช้
ภาษาอังกฤษซึงเป็ นภาษาต่างชาติของทังสองคน
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จะเดินเรืองพาลูกสาวตามไปอยู่เบลเยียมด้ วยกัน ต้ องทําอย่ างไร
Q. I want to bring my daughter to Belgium. What do I have to do?
ฉันต้ องการนําบุตรสาวไปอยูด่ ้ วยทีเบลเยียม จะต้ องทําอย่างไร
A. If your daughter is under 18 years old then she can apply for a Type D visa
at Belgian Embassy in Bangkok.
1. a certified true copy of the birth certificate, duly legalised and
accompanied by a translation.
2. a declaration by the person with custody of the child authorising the
child to go to Belgium.
3. an evidence that the parent is a legal resident of Belgium, eg.
composition de menage, acte de mariage, prise en charge.
all these documents must be translated into French or Dutch (depend on
where you live) by the translator recognized by the Belgian Embassy in
Bangkok then legalised at the Ministry of Foreign Affairs and the Belgian
Embassy.
A. Other additional documents may be required by the Belgian
Embassy, taking into account the circumstances relating to the file or
to the specific context of the applicant's.
ถ้ าบุตรของคุณอายุตํากว่า 18 ปี ก็สามารถไปยืนขอวีซา่ แบบ D ทีสถานทูตเบลเยียมใน
กรุงเทพได้ โดยใช้ เอกสารเหล่านี ประกอบ
1.
2.

สําเนาใบเกิด
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองทีดูแลบุตรคุณอยู่
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3.

หลักฐานว่าคุณมีถินพํานักอยู่ในเบลเยียม เช่น สําเนาทะเบียนบ้ าน ทะเบียน
สมรส หนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยจากสามี

เอกสารทุกฉบับจะต้ องนําไปรับรองเอกสารทีกระทรวงการต่างประเทศไทย แล้ วแปล
เป็ นภาษาฝรังเศสหรื อเฟลมมิช รับรองเอกสารโดยสถานทูตเบลเยียม อาจจะมีเอกสาร
อืนทีสถานทูตต้ องการเพิมเติมแล้ วแต่กรณี
สิทธิซือU ทีดินหากเปลียนนามสกุลตามสามี หรื อไม่ เปลียนนามสกุล
สวัสดีคะ
ขอถามคําถามดังนี 
1. หญิงไทยทีเปลียนนามสกุลตามสามีกบั ทีไม่ได้ เปลียนนามสกุลตามสามีนนั 
มีสทิ ธิในการถือครองทีดิน เเตกต่างกันอย่างไรบ้ างคะ
2. มีกําหนดไหมคะว่า สามารถทีจะถือครองทีดินได้ เป็ นจํานวนกีไร่
- ถ้ าเป็ นทีอยูอ่ าศัยได้ กีไร่
- ถ้ าใช้ ทํามาหากินได้ กีไร่

สวัสดีครับ
1. เจ้ าพนักงานทีดินถือว่าหากคนไทยมีค่สู มรสโดยชอบหรื อมิชอบด้ วยกฎหมายก็เข้ า
ข่ายทังนั
 น ไม่วา่ คุณจะเปลียนนามสกุลหรื อไม่ก็ตาม หากคิดว่ายังไม่ได้ เปลียนนามสกุล
และไม่ได้ จดทะเบียนสมรสไทยจะซื อทีดินโดยไม่ได้ ทําหนังสือรับรองให้ สามีเซ็นรับรอง
ก็จะมีความผิดฐานแจ้ งความเท็จ
2. การถือครองทีดินสําหรับคนไทยทีมีค่สู มรสเป็ นคนต่างด้ าวไม่มีการจํากัด
จํานวนครับ
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อ้ างอิง การขอได้ มาซึงทีดินของคนไทยทีมีค่ ูสมรสเป็ นคนต่ างด้ าว ตามหนังสือ
กรมทีดินที มท 05015/ว.39288 ล.ว. 22 ธันวาคม 2548
1. หลักเกณฑ์การขอได้ มาซึงทีดินของคนไทยทีมีค่สู มรสเป็ นคนต่างด้ าว คนไทยทีมีคู่
สมรสทังที
 ชอบและมิชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่างด้ าว มีสิทธิรับโอนทีดินในฐานะที
เป็ นสินส่วนตัว (กรณีมีคสู่ มรสทีชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่างด้ าว) และในฐานะทีเป็ น
ทรัพย์ส่วนตัว (กรณีมีค่สู มรสทีมิชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่างด้ าว) โดยไม่จํากัด
จํานวนเนื อที โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี 
1.1 การรับให้ ทีดิน เจ้ าพนักงานจะทําการสอบสวนและจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมการรับให้ ในฐานะทีเป็ นสินส่วนตัว (กรณีมีคสู่ มรสทีชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่าง
ด้ าว) และในฐานะทีเป็ นทรัพย์สว่ นตัว (กรณีมีคสู่ มรสทีมิชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่าง
ด้ าว)
1.2 กรณีซื อทีดิน ให้ คนไทยและคูส่ มรสต่างด้ าวยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรร่วมกันใน
หนังสือรับรองต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมว่า เงินทังหมดที

นํามาซื อทีดินเป็ นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ ายเดียวมิใช่สนิ สมรส (กรณีมีคสู่ มรส
ทีชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่างด้ าว) และในฐานะทีเป็ นทรัพย์สว่ นตัวของคนไทยแต่
เพียงฝ่ ายเดียว มิใช่ทรัพย์ทีทํามาหาได้ ร่วมกัน (กรณีมีคสู่ มรสทีมิชอบด้ วยกฎหมายเป็ น
คนต่างด้ าว)
2. การแจ้ งความเท็จว่าเป็ นโสดและถือครองทีดินแทนคูส่ มรสทีเป็ นคนต่างด้ าว และไม่
สามารถยืนยันได้ วา่ เงินทีซื อทีดินเป็ นสินส่วนตัว ทําให้ คนต่างด้ าวมีกรรมสิทธิร่วม ต้ อง
จําหน่ายทีดินภายในเวลาทีกําหนดและถูกดําเนินคดี
ถ้ าคนต่างด้ าวต้ องการซื อบ้ านและทีดินก็สามารถทําได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี 
1. นําเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ตํากว่าสีสิบล้ านบาท และต้ องดํารงการลงทุนไว้ ไม่
น้ อยกว่า ห้ าปี
2. ต้ องได้ รับอนุญาตจาก รมต.มหาดไทย
3. ต้ องนําเงินมาลงทุนในธุรกิจหรื อกิจการประเภทใดประเภทหนึง ดังนี 
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3.1 การซื อพันธบัตรรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจหรื อพันธบัตรที
กระทรวงการคลังคํ าประกันต้ นเงินหรื อดอกเบี ย
3.2 การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
3.3 การลงทุนในเรื อนหุ้นของนิติบคุ คลทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
3.4 การลงทุนในกิจการทีคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนได้ ประกาศให้ เป็ นกิจการที
สามารถขอรับการส่งเสริ มการลงทุนได้
4. ทีดินทีคนต่างด้ าวจะได้ มาต้ องอยูภ่ ายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรื อ
เขตเทศบาล หรื ออยูภ่ ายในบริ เวณทีกําหนดเป็ นเขตทีอยูอ่ าศัยตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ผังเมือง และต้ องอยูน่ อกเขตปลอดภัยในราชการทหาร
5.
คนต่างด้ าวผู้ได้ รับอนุญาตต้ องใช้ ทีดินเพือเป็ นทีอยู่อาศัยสําหรับตนเองและ
ครอบครัวโดยไม่ขดั ต่อศีลธรรม จารี ตประเพณี หรื อวิถีชีวิตอันดีของชุมชนในท้ องถินนัน
6. ถ้ าคนต่างด้ าวซึงได้ รับอนุญาตให้ ได้ มาซึงทีดินดังกล่าว กระทําผิดหลักเกณฑ์หรื อ
เงือนไขทีกําหนดไว้ จะต้ องจําหน่ายทีดินในส่วนทีตนมีสทิ ธิภายในเวลาทีอธิบดีกําหนด
7. ถ้ าคนต่างด้ าวซึงได้ รับอนุญาตให้ ได้ มาซึงทีดินดังกล่าว ไม่ได้ ใช้ ทีดินนันเพื
 อเป็ นทีอยู่
อาศัยภายในกําหนดเวลาสองปี นับแต่วนั จดทะเบียนการได้ มา อธิบดีมีอํานาจจําหน่าย
ทีดินนัน
นอกจากกรณีดงั กล่าว คนต่างด้ าวอาจได้ มาซึงสิทธิในทีดินโดยได้ รับมรดกใน
ฐานะทีเป็ นทายาทโดยธรรมได้ โดยทีดินทีได้ รับมรดกเมือรวมกับทีดินทีมีอยูแ่ ล้ วจะต้ อง
ไม่เกินจํานวนทีกฎหมายกําหนดไว้ เช่น ทีอยู่อาศัยมีได้ ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ ทีใช้
เพือพาณิชยกรรมไม่เกิน 1 ไร่ ทีใช้ เพืออุตสาหกรรมไม่เกิน 10 ไร่ ทีใช้ เพือเกษตรกรรม
ครอบครัวละไม่เกิน 10 ไร่
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ขอสัญชาติเบลเยียมดีหรื อไม่ มีเงือนไขบังคับอะไรในอนาคต ต่ อบัตรคนต่ าง
ด้ าวของเบลเยียมทีสถานทูตเบลเยียมได้ ไหม สิทธิในเงินค่ าช่ วยเหลือบุตร และ
การส่ งบุตรกลับมาเรี ยนในเบลเยียม
1. ควรทําเรื องขอสัญชาติเบลเยียมก่อนกลับไปเมืองไทยดีหรื อไม่ (เอาเผือเพือ
ความสะดวกในการเดินทางท่องเทียว)
2. ถ้ าบัตร 5 ปี หมดอายุ จะขอทําบัตรใหม่ทีสถานทูตเบลเยียมในเมืองไทยได้
หรื อไม่ (กรณีทีไม่ได้ ขอสัญชาติเบลเยียม)
3. ถ้ าได้ สญ
ั ชาติเบลเยียมเเล้ ว จําเป็ นหรื อไม่ทีต้ องกลับมาเบลเยียมเป็ นบางครัง
เเละระยะห่างควรนานเเค่ไหน
4. เงินค่าช่วยเลี ยงดูบตุ ร ยังมีสทิ ธิได้ ตอ่ ไปหรื อเปล่า
5 หากในอนาคตบุตรต้ องการกลับมาศึกษาต่อทีเบลเยียม จะมีปัญหาอะไรไหม
1. การขอสัญชาติเบลเยียม ถ้ าอยูเ่ กินสามปี ก็ยืนขอได้ เลย ประโยชน์คือเดินทางไปได้ ทกุ
ประเทศยุโรป อเมริ กา (กรณีพาสปอร์ ตอีเลคทรอนิกส์) ไม่ต้องใช้ วีซา่ พาสปอร์ ตไทยขอ
วีซ่ายากมาก ยกเว้ นไปลาวกับพม่า และคุณก็ยงั คงสัญชาติไทยได้ ด้วย ไม่ต้องสละ
สัญชาติไทย
2. ถ้ าบัตรห้ าปี หมด คุณต่อทีสถานทูตเบลเยียมไม่ได้ หรอกครับ เหมือนกับ
บัตรประชาชนไทยคุณต่ออายุทีสถานทูตไทยไม่ได้ และถ้ าคุณออกไปอยู่นอกประเทศ
เบลเยียมเกินหนึงปี ก็จะกลับเข้ ามาไม่ได้ เว้ นแต่สามีต้องทําเรื องยืนขอวีซา่ ใหม่
3. ถ้ าได้ สญ
ั ชาติเบลเยียมแล้ ว คุณไปอยู่ทีไหนก็ได้ แต่ควรจะแจ้ งสถานทูต
เบลเยียมและไม่ปล่อยให้ บตั รประชาชนเบลเยียมหรื อพาสปอร์ ตหมดอายุ ต้ องไปต่อที
สถานทูตในประเทศนัน ๆ
4. เงินค่าช่วยเหลือบุตร
คงขึ นอยู่กับสถานะของบิดา น่าจะตรวจสอบกับ
สํานักงานดูแลเงินช่วยเหลือครอบครัว
5. ถ้ าบุตรคุณต้ องการกลับมาศึกษาต่อในเบลเยียม ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้ าบุตรเกิด
ในเบลเยียม หรื อมีบิดาเป็ นคนเบลเยียม

82

สมรสแล้ ว จะซือU รถเงินผ่ อน แต่ สามีมีประวัตกิ ารเงินไม่ ดี ควรทําอย่ างไร
ดิฉันแต่งงานมาได้ หกเดือนและมีความจํ าเป็ นต้ องซือ รถ (เงินผ่อน) เพือขับไป
ทํ า งาน แต่ มี ปั ญ หาคื อ สามี เ คยซื อ รถเงิ น ผ่ อ นและมี ปั ญ หาการเงิ น ถูก ยึ ด รถ (เมื อ
ประมาณสองปี มาแล้ ว) และมีชืออยู่ในบัญชีรายชือผู้มีปัญหาการชําระเงิน ถ้ าดิฉนั จะซื อ
รถ (เงินผ่อน) ด้ วยตนเองโดยทีสามีไม่เกียวข้ องจะทําได้ หรื อไม่อย่างไร
1. การแต่งงานกับสามีคณ
ุ นัน ได้ ทําสัญญาแบ่งแยกทรัพย์สินจากกันหรื อไม่ ถ้ าทํา คุณ
ก็สามารถทีจะไปยืนขอกู้เงินซื อรถได้ โดยไม่เกียวข้ องกับสามีคณ
ุ
2.กรณีทีไม่ได้ ทําสัญญาแบ่งแยกทรัพย์สิน และสามีคณ
ุ อยูใ่ นบัญชีดําเกินกว่าสองปี แล้ ว
ก็สามารถจะไปร้ องขอกับธนาคารชาติเบลเยียมว่า ขอหนังสือรับรองว่าสามีคณ
ุ หลุดจาก
บัญชีดําแล้ ว (ปกติสองปี ) ถ้ ายังไม่ครบสองปี ก็ก้ เู งินเพือการใด ๆ ไม่ได้ อีกเลย
ความไม่มีหนี เป็ นลาภอันประเสริ ฐ เหมือนกับการไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐครับ
ขอให้ ทกุ ท่านสุขกาย สุขใจ ไร้ โรคา ไร้ หนี สิน และปั ญหาทังปวงโดยทั

วกันเทอญ
ใบขับขี (คําถามคําตอบนีเ กิดก่อนไทยกับเบลเยียมทําความตกลงรั บรองใบขับขีบาง
ประเภท)
สวัสดีคะ่ คุณชาดําเย็น
หนูมาอยู่เบลเยียมได้ หกเดือนแล้ วอยากทราบว่า ใช้ ใบขับขีสากลทีทํามาจาก
เมืองไทยได้ หรื อไม่ และถ้ าต้ องทําใบขับขีของเบลเยียมจะต้ องทําอย่างไรบ้ าง และสอบ
เป็ นภาษาไทยได้ หรื อไม่คะ
สมศรี
สวัสดีครับคุณสมศรี
ปกติแล้ วใบขับขีสากลจะใช้ ได้ เฉพาะในประเทศทีผู้ถือไม่มีถินทีอยู่ หรื อไม่มีชืออยู่ใน
ทะเบียนบ้ าน หากคุณมาอยู่เบลเยียมเป็ นการถาวรและเข้ าชือในทะเบียนบ้ าน ใบขับขี
สากลก็ไม่สามารถใช้ ได้ ต้ องใช้ ท้องถินหรื อใบขับขีเบลเยียมเท่านัน และใบขับขีของไทย
ก็ยงั ไม่สามารถขอเปลียนเป็ นใบขับขีเบลเยียมได้ เลยเหมือนบางประเทศ
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การสอบใบขับขีเบลเยียมมี 4 ประเภทคือ ประเภท A สําหรับรถจักรยานยนต์
ประเภท B สําหรับรถยนต์ ประเภท C สําหรับรถบรรทุก และประเภท D สําหรับรถบัส
โดยสาร มีการสอบภาคทฤษฎี (ฝรังเศส เฟลมมิช และเยอรมัน) และภาคปฏิบตั ิ การ
สอบภาคทฤษฎี สามารถสอบกี ครั ง ก็ ได้ จนกว่าจะสอบได้ ลักษณะข้ อสอบจะมีภาพ
จําลองเหตุการณ์ขณะขับรถอยูแ่ ละมีคําถามพร้ อมกับคําตอบให้ เลือก A B C จํานวน
50 ข้ อ จะต้ อ งสอบได้ อ ย่างตํ า 41 ข้ อ ซึงสามารถหาซือ คู่มือการสอบใบขับขี พร้ อม
ซีดีรอมสําหรับทดลองทําได้ แต่เดิมนัน หากสอบสองครัง ไม่ผ่านก็จะต้ องเข้ าโรงเรี ยน
สอนขับรถยนต์ก่อนจึงจะสามารถไปขอสอบใหม่ได้ รวมทังข้
 อกําหนดว่า หากมีข้อผิดที
เป็ นความผิดร้ ายแรง (เช่น การฝ่ าไฟแดง การไม่หยุดรถให้ คนข้ ามทางม้ าลาย เป็ นต้ น)
ได้ ไม่เกินหนึงข้ อ มิฉะนันจะตกทั

นที แต่ระเบียบดังกล่าวยกเลิกไปแล้ ว อย่างไรก็ตาม ได้
มีการเพิมเรื องเกียวกับสิงแวดล้ อม การปฐมพยาบาล ความรู้ พื นฐานด้ านเครื องยนต์
และการขับขีแบบประหยัดนํ ามัน สามารถสอบโดยมีผ้ แู ปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อไทย
ได้ โดยล่ามสาบานตน
การสอบภาคปฏิบตั ิก็ได้ มีการปรับเปลียนกระบวนการให้ ง่าย รวดเร็ ว และเสีย
ค่าใช้ จ่ายไม่มาก วิธีการสําหรับการสอบภาคปฏิบตั ิ 3 อย่างคือ
- หากคุณมีอายุไม่น้อยกว่า 17 ปี และสอบผ่านภาคทฤษฎี จะได้ รับใบขับขี
ชัวคราวสําหรับขับกับผู้แนะนํากํากับ (ผู้ทีมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มี
ใบขับขีอย่างตํา 8 ปี และไม่เคยถูกระงับสิทธิในช่วง 3 ปี ก่อนหน้ า) จะมีคน
เดียวหรื อหลายคนก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งชือล่วงหน้ าแต่อย่างใด และต้ องฝึ กขับ
กับผู้แนะนํากํากับอย่างตํา 3 เดือน
- หากคุณมีอายุไม่น้อยกว่า 17 ปี ได้ เรี ยนพื นฐานการขับรถยนต์จากโรงเรี ยน
สอนขับรถยนต์ 6 ชัวโมง สอบผ่านภาคทฤษฎี สามารถฝึ กขับกับผู้แนะนํา
กํากับทีเลือกได้ ด้วยตัวเองอย่างน้ อย 3 เดือน
- หากคุณมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี ได้ เรี ยนพื นฐานการขับรถยนต์จากโรงเรี ยน
สอนขับรถยนต์ 20 ชัวโมง สอบผ่านภาคทฤษฎี จะได้ รับใบขับขีชัวคราวไม่
ต้ องมีผ้ แู นะนํากํากับจะต้ องฝึ กขับอย่างน้ อย 3 เดือน
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ใบอนุญาตชัวคราวโดยมีผ้ แู นะนํากํากับมีอายุ 3 ปี ใบอนุญาตชัวคราวทีไม่ต้อง
มีผ้ แู นะนํากํากับมีอายุ 1 ปี 6 เดือน และเมือจะฝึ กขับจะต้ องติดตัวอักษร L ไว้ ที
กระจกหลังตามตัวอย่าง
ข้ อควรระวัง ห้ ามฝึ กขับระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 06.00น.ของวันรุ่ งขึ นทีเป็ นวันศุกร์
เสาร์ อาทิตย์ และวันก่อนทีจะเป็ นวันหยุด และสามารถรั บคนอืนนอกจากผู้แนะนํา
กํากับได้ ด้วย
การสอบภาคปฏิบตั ิต้องมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ และมีการเปลียนแปลงโดย
ยกเลิกการขับเข้ าทีจอดรถเป็ นการควบคุมดูแลล่วงหน้ า เพือให้ ผ้ สู มัครสอบมีความรู้ ขนั 
ตําเกียวกับรถยนต์ อุปกรณ์ควบคุม และข้ อควรระวังก่อนการออกรถ มี 3 ส่วนด้ วยกัน
คือ
1. การปรับทีนัง ทีรองศีรษะ เข็มขัดนิรภัย กระจกมองข้ าง ตําแหน่งเบาะนัง
2. ข้ อควรระวัง (การหยุดรถ การออกจากรถ มันใจว่าประตูปิดสนิท การเข้ านัง)
3. การตรวจสอบทัวไป (ระดับลมยาง เบรก พวงมาลัย นํ ามันเครื อง ไฟ ระบบ
หมุนเวียนอากาศ ไฟเลี ยว แตร)
อย่างไรก็ ต าม ยังมี การสอบถอยหลังตรง การกลับ รถบนถนน และการจอด
ระหว่างรถสองคัน และนับตังแต่
 วนั ที 1 ธันวาคม 2549 จะทําการสอบดังกล่าวบนถนน
สาธารณะ โดยมีเวลาสอบเพิมขึ นอีก 15 นาทีเป็ นประมาณ 40 นาที (จากเดิม 25 นาที)
และถ้ าสอบภาคปฏิ บัติไม่ผ่านสองครั ง จะต้ องเข้ าเรี ยนที โรงเรี ยนสอนขับรถยนต์ 6
ชัวโมง ช่ ว งสองปี แรกที ได้ รั บ ใบขับ ขี หากก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ ร้ ายแรงกล่ า วคื อ มี
ผู้ได้ รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต จะต้ องสอบภาคทฤษฎีและ/หรื อภาคปฏิบตั ิใหม่
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อยู่กปีี จึงจะขอสัญชาติเบลเยียมได้
สวัสดีคะ่
ดิฉนั อยูเ่ บลเยียมจะครบ 3 ปี แล้ ว กําลังจะทําเรื องขอสัญชาติเบลเยียม แต่ฟังมา
ว่า ต้ องรอให้ ครบ 5 ปี ก่อนจึงจะขอได้ จริ งเท็จอย่างไรคะ
สวัสดีครับ
เป็ นนโยบายของว่ า ที รั ฐ บาลใหม่ เ บลเยี ย มว่ า จะแก้ ก ฎหมายการเปลี ยน
สัญชาติเบลเยียมสําหรับชาวต่างชาติจาก 3 ปี เป็ น 5 ปี และต้ องมีความรู้ ขนพื
ั  นฐาน
ภาษาราชการภาษาใดภาษาหนึงด้ วย ทังนี
  จะต้ องมีการร่างกฎหมายผ่านให้ สภารับรอง
และประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ ซึงต้ องใช้ เวลาพอสมควร
กล่าวคือ ต้ องมีรัฐบาลใหม่เสียก่อน และพรรคร่ วมรัฐบาลยอมรับนโยบายดังกล่าวด้ วย
(กรณี ที มี ก ารเปลี ยนแปลงพรรคการเมื อ งอาจจะเปลี ยนนโยบายไปก็ ไ ด้ ) จึง จะเข้ า
กระบวนการร่างกฎหมาย แปรญัตติ รับรองกฎหมาย ประกาศใช้ ใน Moniteur Belge
ถ้ าคุณอยู่ครบ 3 ปี ก็รีบไปยืนขอได้ เลยครับ แต่อย่าลืมเรี ยนภาษาท้ องถินด้ วย
จะได้ พดู คุยและเข้ าใจเรื องราวต่าง ๆ มากขึ น โชคดีครับ
ก่อนตอบจดหมายขอแจ้ งข่าวดีเรื องใบขับขีทีได้ ตอบไปฉบับทีแล้ วว่า มีประกาศ
ทางการเบลเยียมลงวันที 21 มกราคม 2551 ให้ ผ้ ทู ีมีใบขับขีรถยนต์ของไทย รถยนต์
ส่วนบุคคลชัวคราว รถยนต์สว่ นบุคคลตลอดชีพ และรถยนต์สว่ นบุคคลมีกําหนดเวลา 5
ปี ทังแบบเดิ

ม และแบบใหม่ทีออกโดยคอมพิวเตอร์
ได้ รับการรับรองในเบลเยียม
ภายใต้ กฎหมายฉบับวันที 16 มีนาคม ค.ศ. 1968 มาตรา 23 ใบอนุญาตขับรถของไทย
ดังกล่าวสามารถเทียบเท่ากับใบอนุญาตขับรถของเบลเยียมประเภท B (รถยนต์ทีมี
นํ าหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และใช้ บรรทุกคนโดยมีทีนังไม่เกิน 8 ทีนัง (ไม่รวมคนขับ)
หรื อใช้ ขนของ หรื อมีสิงพวงนํ าหนักไม่เกิน 750 กิโลกรัม) หากท่านประสงค์จะยืนขอมี
ใบอนุญาตขับรถของเบลเยียม โปรดนําเอกสารและหลักฐานสําคัญไปยัง commune ที
ท่านมีถินพํานัก ประกอบด้ วย ใบอนุญาตขับรถต้ นฉบับ พร้ อมคําแปลทีได้ รับการรับรอง
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จากทางการหรื อสถานเอกอัครราชทูตฯ (หากท่านอาศัยใน commune ฟลานเดอร์ ให้
แปลเป็ นภาษาดัชท์ หากอยูใ่ น commune ฝรังเศสให้ แปลเป็ นภาษาฝรังเศส) รูปถ่าย 2
ใบ บัตรประจําตัวประชาชน และเงินค่าธรรมเนียม 16 ยูโร แนบไปในการยืนขอ
ใบอนุญาตขับรถของเบลเยียม
อนึง คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนุญาตขับรถของเบลเยียมได้ นนั  จะต้ องมี
ใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้ ก่อน ได้ รับอนุญาตให้ มีถินพํานักในเบลเยียม เพือ
ป้องกันคนไทยทีอยู่ทีนีแล้ วกลับไปทําใบขับขีทีเมืองไทย(ซึงอาจจะได้ ง่ายกว่า) มาขอ
เปลียนใบขับขีเบลเยียม ข้ อมูลทีตอบไว้ ก็ใช้ ได้ สําหรับผู้ทีต้ องการสอบใบขับขีเบลเยียม
ใหม่เท่านัน
หากเก็บของมีค่าได้ ต้ องทําอย่ างไร
สวัสดีคะ่
ดิฉนั เก็บกระเป๋ าสตางค์ได้ และมีเงินอยู่จํานวนหนึง ดิฉนั จะทําอย่างไรดีคะ ไม่มี
รายละเอียดหรื อนามบัตรของเจ้ าของ ไม่ร้ ูวา่ จะทําอย่างไรดี เก็บไว้ ก็กลัวบาป
จจ.
สวัสดีครับ
จะว่ า เป็ นโชคก็ ไ ม่ ใ ช่ โ ชค จะว่า เป็ นลาภก็ ไ ม่ ใ ช่ ล าภ ในประเทศเบลเยี ย มมี
กฎหมายกําหนดหลักปฏิบตั ิในเรื องดังกล่าวว่า
- หากเก็บของได้ ไม่สามารถเก็บไว้ เป็ นของตนเอง
- ถ้ าของเก็บได้ ในสถานทีสาธารณะ กฎหมายระบุว่า จะต้ องนําส่งของให้ กบั
คอมมูนของเขตทีเก็บของนันได้
 ซึงจะมีกระบวนการจัดการกับของทีเก็บได้
นัน เป็ นขัน ตอน และตามกํ าหนดเวลา กล่าวคือ ยังคงเป็ นกรรมสิทธิ ของ
เจ้ าของเป็ นเวลาหกเดือน หลักจากนัน จึงจะตกเป็ นของคอมมูนทีจะทําการ

87

ขายทอดตลาด หรื อดําเนินการตามกฎระเบียบของหน่วยงาน เช่น ระเบียบ
ของการรถไฟเบลเยียมว่าด้ วยการเก็บของทีไม่มีเจ้ าของในรถไฟ เป็ นต้ น
- ถ้ าของเก็บได้ ในทีดินหรื อสถานทีส่วนบุคคล เช่น ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต โรงหนัง
โรงเรี ยน จะต้ องนําส่งให้ กบั ผู้รับผิดชอบสถานที เช่น ผู้จดั การซุปเปอร์ มาร์
เก็ ต หรื อ โรงหนั ง หรื อ ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น และให้ คนเก็ บ ได้ เป็ นผู้
ครอบครองหากไม่สามารถหาเจ้ าของได้ แต่จะมีกรรมสิทธิ ในสิงของนัน
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายหลังจาก 30 ปี ทีไม่มีเจ้ าของมาแสดงตน มิฉะนัน
จะมีความผิดอาจต้ องโทษจําคุกระหว่าง 8 วันถึง 2 ปี หรื อโทษปรับ 26 ยูโร
ถึง 500 ยูโร เมือเจ้ าของตามกฎหมายได้ แสดงสิทธิและมีหลักฐานการเป็ น
เจ้ าของ
อย่างไรก็ ตาม ในทางปฏิ บัติแล้ วหากท่านเก็ บธนบัต ร 100 ยูโรได้ และไม่คื น
เจ้ าของอาจจะไม่ส่งผลใด ๆ แต่ถ้าเก็บกระเป๋ าบรรจุเงินจํานวนมากได้ และเงียบเฉย
หากเจ้ าของสามารถสืบสาวจนพบว่าท่านครอบครองอยู่ ก็เสียงต่อการถูกลงโทษจําคุก
หรื อปรับดังกล่าวข้ างต้ น
จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส มีสิทธิรับมรดกหรือไม่
สวัสดีคะ่ กอง บก.เพือนไทย
ดิฉันมาอยู่กบั แฟนชาวเบลเยียมโดยจดทะเบียนโคอาบิตาซิออง อยากทราบว่า
ถ้ า แฟนเสี ย ชี วิ ต ดิ ฉัน จะมี สิ ท ธิ ใ นมรดกหรื อ ไม่อ ย่ า งไร ขอบคุณ มากนะคะสํ า หรั บ
คําตอบ
ส.
สวัสดีครับคุณ ส.
สิ ท ธิ ใ นมรดกตามกฎหมายของคู่ ส มรสกั บ ผู้ ที จดทะเบี ย นอยู่ ร่ ว มกั น ตาม
กฎหมายจะแตกต่างกัน เพิงจะมีกฎหมายลงวันที 28 มีนาคม 2007 ทีแก้ ไขเรื องการรับ
มรดก โดยให้ สทิ ธิการพํานักอาศัยอยูต่ อ่ (l’usufruit) ในบ้ าน (หรื อสิทธิตามสัญญาเช่า)
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ทีได้ อาศัยอยู่ร่วมกันของครอบครัว รวมทังเฟอร์

นิเจอร์ ทีใช้ ด้วย แต่ไม่มีสิทธิทีจะได้ รับ
ส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกอืน รวมถึงผลประโยชน์ทีจะเกิดจากเงินสดหรื อพันธบัตรหรื อ
หุ้นทีจะตกไปยังผู้มีสิทธิในมรดกตามกฎหมาย เหมือนกับคูส่ มรสทีจดทะเบียนสมรสจะ
ได้ รับสิทธิ ในมรดกเฉกเช่นบุตรของเจ้ าของมรดกและได้ รับดอกเบี ยหรื อเงินปั นผลใน
ทรัพย์สินมรดกจนกว่าจะเสียชีวิต กรรมสิทธิ ในบ้ านและเงินสดหรื อหุ้นจึงจะตกไปถึง
ผู้รับมรดกตามกฎหมายต่อไป
เว้ นแต่เจ้ าของมรดกได้ ทําพินยั กรรมยกให้ ค่คู รองทีจดทะเบียนอยู่ร่วมกันตาม
กฎหมายจึงจะมีสิทธิได้ รับมรดกตามทีระบุไว้ ในพินยั กรรมและจะต้ องเสียภาษี มรดกใน
อัตราทีตําเฉกเช่นคูส่ มรสทีจดทะเบียนสมรส
การซือU สินค้ าทางอินเทอร์ เน็ตและชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต
สวัสดีค่ะ ใช้ เครดิตการ์ ดชําระค่าสินค้ าทางอินเทอร์ เน็ตอันตรายไหมคะ เห็นว่า
สะดวกดีแต่ก็กล้ า ๆ กลัว ๆ อ่านข่าวเห็นว่ามีแฮกเกอร์ อยูเ่ รื อยเลย
สจ.
สวัสดีครับคุณ สจ.
การชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การทางอินเทอร์ เน็ตจะต้ องระบุข้อมูลเลขบัตร (16
หลัก) วันหมดอายุ และเลขสามตัวสุดท้ ายด้ านหลังบัตร เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีระบบ
ความปลอดภัยทีเชือถือได้ คือ มีการแปลงโค้ ดทําให้ ผ้ ูอืนไม่สามารถอ่านได้ กฎหมาย
เบลเยียมคุ้มครองให้ บริ ษัทบัตรเครดิตต้ องชดใช้ ค่าเสียหายให้ กบั ผู้ถือบัตรทีถูกโกงโดย
บุคคลทีสาม หากพบรายการค่าใช้ จ่ายผิดปกติให้ รีบโทรแจ้ ง CardStop 070 344 344
และไม่ แ นะนํ า ให้ ใส่ ร หั ส บั ต รหรื อ รหั ส ส่ ว นตั ว ใด ๆ ในเครื องคอมพิ ว เตอร์ ตาม
อินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ หรื อเครื องทีไม่ใช่เครื องส่วนตัวของคุณเอง เพราะอาจจะมีโปรแกรม
เก็บข้ อมูลทีคุณพิมพ์ไว้ ได้
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ค่ าเลียU งดูลูกติดจากการสมรสครั งU ก่ อน ทรั พย์ สินใดถูกยึดได้ ยึดไม่ ได้ หากถูก
ฟ้องร้ อง
สวัสดีคะ่ คุณชาดําเย็นและผู้บริ หารนิตยสารเพือนไทยท่านอืน ๆ
เอเป็ นหนึงในสมาชิกเพือนไทย อยากรบกวนถามข้ อกฎหมายของเบลเยียมนะ
คะ คือว่าตอนนี เอแต่งงานกับคนเบลเยียมเขามีลกู ติด 2 คน อายุ 18 ปี กับ อายุ 15 ปี
เป็ นผู้ชาย ตอนนี สามีเอถูกหักบัญชีทกุ เดือนประมาณ 300 ยูโรต่อเดือน เพือเป็ นค่า
เลี ยงดูบตุ ร แต่ปัญหามันเกิดเมือแม่ของลูกมีจดหมายจากทนายมาเรี ยกค่าเลี ยงดูเพิม
และย้ อนหลังตังแต่
 ปี 2003 จนถึงปั จจุบนั โดยจดหมายนันได้
 แนบใบเสร็ จต่าง ๆ มา
เรี ยบร้ อย และทีเออยากทราบคือว่าเขาไม่สามารถเลี ยงลูกได้ เราฟ้องเพือเอาลูกมา
เลี ยงเองได้ เปล่าคะ เพราะว่าเอก็ไม่มีลกู และตามทีเขาเรี ยกร้ องสามีเอต้ องจ่ายตามนัน
หรื อเปล่าคะ แล้ วถ้ าต้ องจ่ายจะต้ องจ่ายทุกครัง ทีเขาเรี ยกร้ องหรื อเปล่าคะ ลืมบอกไป
ว่าในจดหมายทนายนัน เขาบอกว่าไม่จ่ายจะมายึดของในบ้ านเพือขาย เอก็เลยอยาก
ทราบอีกว่าถ้ าของในบ้ านสิงนันเป็
 นสิงทีเอซื อเขามีสิทธิไหมคะ แล้ วถ้ าเอทํางานหากมี
การอายัดเงินในบัญชีอีก ถ้ าเป็ นบัญชีร่วมระหว่างเอกับสามีเขามีสิทธิ ไหมคะ ตอนนี 
กังวลมากค่ะเนีองจากเอก็พึงมาอยู่ใหม่ภาษาก็ยงั ไม่ได้ (แต่ทีว่าเอทํางานเพราะว่าไป
ทํากับสามีน่ะค่ะ เจ้ านายเป็ นญาติของสามีน่ะค่ะเขาถึงให้ เอทํา) อยากทราบเกียวกับ
สินสมรส และข้ อกฎหมายทีจะต้ องจ่ายต่อภรรยาเก่าทีเรี ยกร้ องค่าเลี ยงดูลกู เพิมน่ะค่ะ
รบกวนช่วยตอบเอด้ วยนะคะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
เอ
ปล. อยากให้ เพิมมุมหนึงในนิตยสารเกี ยวกับวัฒนธรรมของชาวเบลเยียมน่ะค่ะเช่น
เมือไรทีชนแก้ ม 3 ที เมือไรทีชนแก้ ม 1 ที อะไรประมาณนี น่ะค่ะ ขอขอบพระคุณอีกครัง
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สวัสดีครับคุณเอ
1. เมือหย่ากันแล้ ว บิดา มารดา ยังต้ องรั บผิดชอบค่าเลีย งดูและค่าใช้ จ่ายเกี ยวกับ
การศึกษาของบุตรเท่า ๆ กัน ถือว่าเป็ นภาระหน้ าทีตามกฎหมาย จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะและมีงานทํามีรายได้ (หากยังเรี ยนไม่จบปริ ญญาก็ต้องส่งเสียกันต่อไป)
2. สามีคณ
ุ คงไม่สามารถฟ้องเอาบุตรมาเลี ยงดูเองได้ เพราะศาลได้ ตดั สินไปแล้ วโดย
ยึดถือประโยชน์สงู สุดทีจะเกิดกับเด็กว่าจะอยูก่ บั พ่อหรื อแม่
3. หากค่าใช้ จ่ายทีทนายเรี ยกร้ องเพิมเติมเป็ นภาระของสามีคณ
ุ จริ ง เขาก็มีสิทธิมายึด
ข้ าวของในบ้ านไปขายได้ ยกเว้ นของที เป็ นทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของคุ ณ (เสื อ ผ้ า
เครื องประดับ) หรื อมีหลักฐานพิสจู น์ได้ เช่นมีใบเสร็ จชือคุณ สําหรับบัญชีธนาคารหาก
เป็ นสองชือ ต้ องมีหลักฐานพิสจู น์วา่ มีสว่ นทีเป็ นของคุณ เช่น เงินโอนจากเงินเดือน ก็จะ
ไม่สามารถแตะต้ องได้
ขอบคุณสําหรับคําแนะนําให้ ลงเรื องวัฒนธรรมเบลเยียม เพือนไทยได้ ลงมารยาทบน
โต๊ ะอาหารให้ แล้ วตังแต่
 ฉบับทีแล้ ว ขอเล่าเรื องชนแก้ มก่อน จะทํากันเฉพาะในหมู่ญาติ
สนิทหรื อเพือนฝูงใกล้ ชิดเท่านัน ถ้ ามีคนแปลกหน้ าหรื อเพิงพบครัง แรกมาขอชนแก้ มละ
ก็หนั อีกแก้ ม (ก้ น) ให้ ชนแทนละกัน ส่วนจะเป็ น 1 ครัง หรื อ 3 ครัง ก็แล้ วแต่โอกาส ถ้ า
นาน ๆ พบกันทีก็ 3 ครัง (ให้ หายคิดถึง) แต่ถ้าเจอหน้ าทุกวันก็ครัง เดียวพอ เว้ นแต่ว่า
เป็ นพ่อยอดดวงใจก็ให้ เขาไป 3 ครัง แถมจุ๊บปาก (อย่างดูดดืม) อีกหนึงครัง
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ค่ าเลียU งดูบุตร
สวัสดีคะ่
จะขอสอบถามเกียวกับ Alimentatie ตามกฎหมายของเบลเยียม บุตรทีอายุ 22
ปี เรี ยนจบ ปริ ญญาโทที Gent University แล้ ว สามารถเรี ยกค่าเลี ยงดู (Alimentatie)
จากบิดาได้ อีกหรื อไม่คะ ค่าเลี ยงดูบตุ รนี ผู้เป็ นพ่อและแม่ (พ่อแม่หย่าขาดกัน) ต้ อง
รับผิดชอบไปจนถึงเมือไหร่ เพราะคําสังศาลมีแต่กําหนดวันเริ มจ่าย แต่ไม่บอกว่าสิ นสุด
เมือใด จึงไปหาข้ อมูลจากเว็บไซต์กฎหมาย แต่ไม่แน่ใจ 100 % คือเมือบุตรเรี ยนจบได้
วุฒิการศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว พ่อแม่ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเลี ยงดูอีกต่อไป
แต่มีอีกข้ อสงสัยว่า หากบุตรอยากเรี ยนต่อไปเรื อย ๆ อย่างนี พ่อแม่(ซึงหย่า
ขาดกันแล้ ว)
ก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเลี ยงดูไปตลอดเรื อย ๆ จนหยุดเรี ยนหรื อไม่
กฎหมายเบลเยียมกําหนดว่าอย่างไร พอมีท่านใดทราบหรื อแนะนําได้ ไหมคะ คือสามี
โดนเรี ยกค่าเลี ยงดูบตุ รจากภรรยาคนก่อนต่อ ทัง ๆ ทีบุตรก็เรี ยนจบโทแล้ ว อายุก็ 22 ปี
ย่าง 23 แล้ ว เขาอ้ างว่าลูกอยากเรี ยนโทอีกใบ อย่างนี จะแก้ ปัญหาได้ อย่างไร ศาลจะ
ช่วยได้ ไหม โปรดแนะนําด้ วยนะคะ
สวัสดีครับ
การส่งเสียเลี ยงดูบตุ รทีเรี ยนไม่จบสักที ปกติแล้ วหน้ าทีส่งเสีย เลี ยงดูบตุ รจะ
สิน สุดลงเมือบุตรได้ รับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาบัตรทีพร้ อมสําหรั บการทํางาน
ประกอบอาชีพ แม้ วา่ ในภายหลังจะต้ องการเรี ยนเพิมเติมอีก ก็ไม่ถือว่าเป็ นความจําเป็ น
ทีจะต้ องได้ รับการส่งเสียเลี ยงดูอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม กรณีทีเรี ยนมหาวิทยาลัย และบุตรหยุดพักการเรี ยนหนึงปี ก่อนที
จะจบ ก็ยงั ถือว่าต้ องรับผิดชอบส่งเสียต่อไปจนกว่าจะจบ
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อายุเท่ าไหร่ จงึ บรรลุนิตภิ าวะ
สวัสดีคะ่
ดิฉนั อยากทราบว่าบรรลุนิติภาวะนีอายุเท่าไหร่คะ 18 หรื อ 20 ปี คะ
สวัสดีครับ
สําหรับประเทศเบลเยียมประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 388 ระบุว่า “ผู้เยาว์คือ
บุคคล ผู้ซึงจะมีเพศใดก็ตามทียังไม่มีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ ” และมาตรา 488 ระบุว่า
“การบรรลุ นิ ติ ภ าวะกํ า หนดขึ น เมื อบุ ค คลมี อ ายุ ค รบสิ บ แปดปี บริ บู ร ณ์ ทํ า ให้ มี
ความสามารถในการลงนามทํานิติกรรม เอกสาร สัญญาได้ ตามกฎหมาย”
สําหรับกฎหมายไทยนัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 19 ระบุว่า
“บุคคลทีเป็ นผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเมืออายุครบ 20 ปี บริ บรู ณ์ และผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเมือสมรส หากการสมรสนัน ได้ กระทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448” ก็คงต้ อง
แยกแยะกันให้ ดีวา่ จะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายเบลเยียม
หน้ าหนาวกําลังจะผ่านไป ใบไม้ ดอกไม้ จะเริ มผลิดอกออกใบ ชีวิตทีมีสีสนั จะ
หวนกลับมาอีกครัง พร้ อมกับอากาศทีอบอุ่นขึ น เราคงจะได้ พบเห็นรอยยิ มบนใบหน้ า
คนทัวไปมากขึ น หลังจากห่อตัวอยู่ในเสื อผ้ าทีหนาเตอะ (คนเบลเยียมบอกว่า “วันไหน
ฟ้าใส ใจก็พลอยปลอดโปร่ง วันไหนฟ้าครึม ใจก็ซมึ เศร้ า”) วัฏจักรของกาลเวลา มีหนาว
มีร้อน ชีวิตคนเราก็เช่นกัน มีสขุ มีทกุ ข์ ขอให้ ทกุ ท่านรู้ เท่าทันกับสิงทีเกิดขึ นว่าเป็ นเรื อง
ธรรมดา ไม่ต้องตีโพยตีพายหรื อกระวนกระวายกับเหตุการณ์ทีประสบ แต่ใช้ สติในการ
ดําเนินชีวิตและแก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจําวัน ทุกอย่างเป็ นอนิจจังตามทีท่านเจ้ าคุณนร
รัตน์ราชมานิตกล่าวไว้ วา่ “มีลาภ ก็มีเสือมลาภ มียศ ก็มีเสือมยศ มีสรรเสริ ญ ก็มีนินทา
เป็ นของคูก่ นั มา...”
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การเรี ยนภาษา
สวัสดีค่ะ คุณชาดําเย็น
ดิฉนั เริ มเรี ยนคอร์ สภาษาฝรังเศสกับโรงเรี ยนเพือนไทยเมือต้ นเดือน ก.พ. และเป็ น
ครัง แรกทีดิฉนั ร่ วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในฐานะสมาชิก รู้ สกึ ประทับใจในความตังใจ

และการเตรี ยมการสอนของคุณครู ก๊ กุ ไก่ จนต้ องขอแสดงความชืนชมผ่านมาทางคุณชา
ดําเย็นค่ะ
เสียดายทีมีเพือนสมาชิกมาเรี ยนไม่มากพอทีครู จะแยกสอนได้ 2 ระดับตามที
วางแผนไว้ ทําให้ ดิฉนั และเพือนอีก 2 คนต้ องเรี ยนร่วมกับเพือนทีเขาเคยเรี ยนกันมาแล้ ว
เราเลยเรี ยนกันไม่ทนั พวกเขา แต่ครูก๊ กุ ไก่ก็พยายามช่วยไม่ให้ เรารู้ สกึ ท้ อกับการเรี ยน ...
คุ้มค่ากับทีดิฉนั ต้ องนังรถไฟจากเมือง Ghent ไปเรี ยนไกลถึงเมือง Brussels หวังเป็ น
อย่างยิงว่าโรงเรี ยนเพือนไทยคงจัดหลักสูตรดี ๆ ทีน่าสนใจมาให้ สมาชิกไปอีกเรื อย ๆ
นะคะ
ส้ มป่ อย
สวัสดีครับคุณส้ มป่ อย
ดีใจทีคุณได้ ไปเรี ยนภาษากับโรงเรี ยนเพือนไทย เราพยายามสร้ างสรรค์กิจกรรมที
จะเป็ นประโยชน์กบั คนไทยในเบลเยียม โดยเฉพาะอย่างยิงการให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
สําหรับการใช้ ชีวิตในเบลเยียมได้ อย่างมีความสุข นอกจากนิตยสารเพือนไทยทีสมาชิก
หลายคนบอกมาว่า เป็ นเพือนคู่ใจจริ ง ๆ ทังในห้
 องนอน ห้ องนํ า ห้ องรับแขก อ่านได้ ทกุ
ที ไม่ต้องรบกวนใคร
คอร์ สต่อไปจะเป็ นการสอนแก้ ไขเสื อผ้ า มีสมาชิกทีมีความรู้ และต้ องการจะสอน
เพือนสมาชิกด้ วยกันเป็ นธรรมทาน เอ้ า.. สมาชิกท่านใดมีความรู้ ความชํานาญด้ านใด
ต้ องการจะเผยแพร่ วิชาการให้ เพือนคนไทยด้ วยกัน แจ้ งมาได้ เลย สมาคมเพือนไทยจะ
จัดสรรด้ านสถานที และสิงอํานวยความสะดวกให้ ตามความเหมาะสม ช่วยกันคนละไม้
คนละมือ ช่วยกันทําความดี วันละ เล็กวันละน้ อย ค่อย ๆ ทํา
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ได้ บตั รสีเหลืองแล้ ว จะออกจากเบลเยียมเพือกลับประเทศไทยไปดูแลลูกได้
หรือไม่
สวัสดีค่ะ
ดิฉันชือ นาง ร. แต่งงานกับคนเบลเยียมและได้ เข้ ามาอยู่อาศัยในเบลเยียมเป็ น
เวลา 2 ปี แล้ วค่ะ และทีนีได้ ออกบัตร ID (สีเหลือง สําหรับ 5 ปี ) ให้ กบั ดิฉนั เรี ยบร้ อยแล้ ว
ดิฉนั ขอเรี ยนถามว่า : ถ้ าดิฉนั จะกลับไปเยียมลูกชาย (อายุ 16 ปี ) ทีเมืองไทยเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี (หรื อนานกว่านี ได้ เป็ นระยะเวลาเท่าไร) ดิฉันจะมีปัญหาในการกลับมา
ในเบลเยียม หรื อในการต่ออายุบตั ร ID ของเบลเยียมหรื อไม่ หรื อมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ
ตามกฎระเบียบของเบลเยียมอย่างไร ดิฉันขอคําแนะนําด้ วยค่ะ....ขอความอนุเคราะห์
ตอบด่วนด้ วยค่ะ เนืองจากลูกชายดิฉนั กําลังมีปัญหาเรื องการเรี ยน ดิฉนั ต้ องการไปดูแล
เขาเร็ วทีสุด
ดิ ฉั น หวัง เป็ นอย่ า งยิ งว่ า จะได้ รั บ ความอนุเ คราะห์ จ ากสมาคมเพื อนไทยใน
เบลเยียม และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ด้ วยค่ะ
สวัสดีครับคุณ ร.
คุณสามารถเดินทางไปอยู่เมืองไทยได้ แต่รวมเวลาแล้ วจะต้ องไม่เกินหนึงปี คุณจะต้ อง
เดินทางกลับมาเบลเยียมก่อน มิฉะนันเจ้
 าพนักงานสามารถตัดสิทธิในการมีถินทีอยู่ใน
เบลเยียมได้
กฎหมายเกียวกับคนต่างด้ าวของเบลเยียม ลงวันที 15 ธันวาคม 1980 หมวดห้ า
ว่าด้ วยการออกนอกประเทศและการเดินทางกลับของคนต่างด้ าว มาตรา 19 วรรค 1
ระบุวา่ คนต่างด้ าวทีถือบัตรประจําตัวต่างด้ าวให้ มีถินพํานักอาศัยในเบลเยียม เมือเดิน
ทางออกนอกเบลเยียม มีสทิ ธิเดินทางกลับเข้ ามาในราชอาณาจักรได้ ภายในหนึงปี
อย่างไรก็ตาม หลังจากทีคุณอยู่เบลเยียมครบสามปี
คุณมีสิทธิขอสัญชาติ
เบลเยียมจากการแต่งงานกับคนเบลเยียมและอยูด่ ้ วยกันครบสามปี หลังจากได้ สญ
ั ชาติ
เบลเยียมแล้ วคุณสามารถไปอยู่เมืองไทยนานเท่าใดก็ได้ ดังนัน ถ้ าคุณเดินทางไป
เมืองไทยขณะนี  จะต้ องเดินทางกลับ มาก่อนครบหนึงปี และทําการยืนขอสัญชาติ
เบลเยียมเมืออยูไ่ ด้ ครบสามปี แล้ วหลังจากวันทีได้ รับบัตรครัง แรก
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กฎจราจรเบลเยียม ข้ อมูลเรืองวีซ่าเบลเยียม
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
คําถามแรก เนืองจากดิฉันได้ ใบขับขีมาด้ วยการนําใบขับขีไทยไปแลก เลยไม่มี
โอกาส ได้ ศกึ ษากฎจราจรของเบลเยียมได้ ทงหมด
ั
จนบัดนี ก็ยงั ไม่มีเวลาได้ ศกึ ษาค่ะ
สําหรับกฎจราจรของไทยก็ร้ ู ดีพอสมควร แต่ก็ยงั มีข้อแตกต่างอีกมากสําหรับกฎจราจร
ของเบลเยียมค่ะ อยากทราบว่า เวลาจอดรถข้ างถนนนัน จําเป็ นหรื อไม่ทีจะต้ องจอดรถ
หันหน้ าไปในทิศทางเดียวกับรถคันอืน ๆ เช่นขับรถมาทางขวา เห็นด้ านซ้ ายมีทีจอดว่าง
อยู่ เราขับข้ ามฝั งไปจอดเลย โดยไม่ต้องหันหน้ ารถไปในทางเดียวกับคันอืน ได้ หรื อไม่
คะ
คําถามที 2 เบลเยียมมีวีซา่ แบบเข้ าออกหลายครัง (Multiple Visas) ในระยะเวลา
นาน ๆ เหมือนเช่นของสหรัฐอเมริ กา ทีให้ วีซา่ แบบเข้ าออกหลาย ๆ ครัง ในระยะเวลา 5
ปี หรื อ 10 ปี บ้ างไหมคะ และบุคคลประเภทใดทีจะมีโอกาสขอวีซา่ ประเภทนี ได้
ขอบคุณมากค่ะ
คุณแม่ 7 สี
สวัสดีครับคุณแม่ 7 สี
นาน ๆ จะมีคําถามเกียวกับกฎจราจรสักที บางอย่างก็เป็ นเรื องทีน่ากังขาจริ ง ๆ
เกียวกับกฎจราจรเบลเยียม พ.ร.บ.การจราจรและการใช้ ถนนสาธารณะ 1 ธันวาคม
ค.ศ. 1975 (ประกาศ 9.12.1975) หมวดสอง ว่าด้ วยการใช้ ถนนสาธารณะ มาตรา 23
การจอดและหยุดรถ
23.1 ยานพาหนะทีหยุดหรื อจอดจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี 
1. ข้ างขวาของทิศทางวิง กรณีทีถนนเดินทางเส้ นทางเดียว (วันเวย์) สามารถจอด
ข้ างใดข้ างหนึงของถนนได้
สรุ ปคือ ต้ องจอดฝั งขวาของทิศทางทีรถวิงตามปรกติ ขับเข้ าจอดฝั งซ้ ายโดยหัน
รถสวนทางกับทิศทีรถวิงมาไม่ได้ ชาดําเย็นก็จอดเป็ นประจําหน้ าบ้ าน โชคดีทีตํารวจใจ
ดี สิงทีเราทําหรื อปฏิบตั ิเป็ นปกติและยังไม่โดนลงโทษ อย่าเพิงเข้ าใจว่าไม่ผิดกฎหมาย
เพียงแต่ยงั ไม่ถกู ลงโทษเท่านัน ความผิดดังกล่าวถือเป็ นโทษลําดับที 1 ค่าปรับ 11 ยูโร
96

ก่อนทีจะสรุ ปอะไรก็ต้องค้ นหาข้ อกฎหมายมาอ้ างอิง อย่าไปฟั งคนโน้ นพูดทีคนนี พูดที
ถ้ าไม่เข้ าใจก็ต้องถามไถ่จากแหล่งข้ อมูลทีเชือถือได้
คําถามที 2 วีซ่าทีสถานทูตเบลเยียมจะออกให้ สําหรับผู้ยืนขอเพือเดินทางมายัง
เบลเยียม จะมี 5 ประเภทขึ นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ และระยะเวลา ดังนี ครับ
วีซ่าเชงเกน แบบเอ วีซา่ สําหรับการเดินทางผ่านในสนามบิน ปรกติแล้ วการเดิน
ทางผ่า นเพื อรอต่อ เครื องบิ นในสนามบิ น ระหว่า งประเทศจะไม่ต้ อ งใช้ วี ซ่า แต่ผ้ ูถื อ
สัญชาติบางประเทศจะต้ องขอวีซา่ ประเทศนี เพือเดินทางผ่านเพือรอต่อเครื องบินในเขต
รอต่อเครื องบินระหว่างประเทศ
วีซ่าเชงเกน แบบบี เป็ นวีซ่าสําหรับการเดินทางผ่านจากประเทศทีสามเข้ ายัง
ประเทศเชงเกนหนึงหรื อหลายประเทศ และเดินทางกลับออกไปยังอีกประเทศหนึงทีอยู่
นอกเขตเชงเก้ น มีอายุไม่เกิน 5 วัน
วีซ่าเชงเกน แบบซี เป็ นวีซ่าสําหรับการเดินทางเข้ าประเทศเชงเกน พํานักอยู่ได้
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 6 เดือน อาจเป็ นวีซา่ เข้ าออกครัง เดียวหรื อ
หลายครัง
วี ซ่ า เบลเยี ย ม แบบดี เป็ นวี ซ่ า ออกให้ สํ า หรั บ ผู้ ที จะมาพํ า นัก อาศัย อยู่ ใ น
เบลเยียมเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน เป็ นวีซ่าทีมีผลเฉพาะเบลเยียมเท่านัน แต่ใช้ ได้
สําหรับการเดินทางผ่านเข้ าหนึงหรื อหลายประเทศเชงเกน
วี ซ่ า เบลเยี ย ม แบบดี + ซี เป็ นวี ซ่า สํ า หรั บ การเดิ น ทางเข้ า มาเบลเยี ย ม และ
สามารถเดินทางเข้ าประเทศเชงเกนในช่วงสามเดือนระหว่างการรอบัตรประจําตัว
สรุปแล้ วไม่มีวีซา่ สําหรับการเดินทางเข้ าออกในช่วงระยะห้ าปี สิบปี เหมือนอเมริ กา
สําหรับการเดินทางเข้ าออก เพราะถ้ าอยู่เกินสามเดือนจะต้ องลงทะเบียนในคอมมูนที
อยู่และออกบัตรประจําตัวต่างด้ าวให้ นักท่องเทียวจะมีวีซ่าแบบซี เมือหมดอายุและ
เดินทางกลับไปแล้ วจะต้ องรอเวลาอีก 90 วันถึงจะขอวีซา่ เดินทางกลับไปได้ อีก
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กฎจราจร ป้าย SMOG
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
เมือช่วงประมาณเดือนมกราคม ถึงต้ นกุมภาพันธ์ ดิฉนั ขับรถอยู่บนถนนสาย
หลัก เช่นสาย E40 สังเกตเห็นมีป้ายข้ างทางเพิมขึ นมา เป็ นป้ายจํากัดความเร็ ว 90 ก.ม.
ต่อ ช.ม. ใต้ ป้ายมีคําว่า SMOG ดิฉันแปลกใจเพราะปรกติบนถนนสายหลักอย่างนี 
จํากัดความเร็ วที 120 กิโลเมตรต่อชัวโมง ดิฉนั สังเกตดูละแวกนันก็
 เป็ นถนนปรกติ ไม่มี
การก่อสร้ างทาง แต่รถบนถนนก็พร้ อมใจกันวิงช้ ากว่าปรกติ ดิฉนั แซงไปหลายคันจึงรู้สกึ
ถึงความผิดปรกติ แถมอีกสัปดาห์ถดั มา ป้ายพวกนี ก็หายไป ผ่านไปสักอาทิตย์หรื อสอง
อาทิตย์ ป้ายพวกนี ก็กลับมาอีกแล้ ว ดิฉนั คาใจมากค่ะว่ามันเป็ นป้ายอะไร ขอขอบคุณ
ล่วงหน้ าทีให้ ความกระจ่างค่ะ
กาแฟเย็น
สวัสดีครับคุณกาแฟเย็น (ใส่ นําU แข็งเยอะๆ)
พ.ร.บ.การจราจรและการใช้ ถนนสาธารณะ 1 ธั นวาคม ค.ศ. 1975 (ประกาศ
9.12.1975) หมวดสอง ข้ อกําหนดการใช้ ถนนสาธารณะ มาตรา 11 การจํากัดความเร็ ว
11.1 ในเขตเมื อ งจํ า กัด ความเร็ ว 50 ก.ม.ต่ อ ช.ม. ถนนบางแห่ ง อาจมี จํ า กัด
ความเร็ ว 30 ก.ม.ต่อ ช.ม. (หน้ าโรงเรี ยน) หรื อ 70 ก.ม.ต่อ ช.ม. (ในอุโมงค์) รวมทังยาน

ยนต์บางชนิดทีจํากัดตํากว่าทีกําหนด
11.2 นอกเขตเมือง (1) จํากัดความเร็ ว 120 ก.ม.ต่อ ช.ม. บนถนนไฮเวย์ หรื อถนน
สีเลนทีมีทางวิงข้ างละสองเลนและมีอปุ กรณ์แบ่งช่องทางทีไม่ใช่เส้ นแบ่งบนพื นผิวถนน
(2) จํากัดความเร็ วที 90 ก.ม.ต่อ ช.ม. บนถนนสีเลนทีมีทางวิงข้ างละสองเลนและมีเส้ น
แบ่ ง ทิ ศ ทางวิ งบนพื น ผิ ว ถนน และบนเส้ น ทางสาธารณะอื น ๆ เว้ น แต่ มี ป้ ายจํ า กัด
ความเร็ ว 70 ก.ม.ต่อ ช.ม.(ป้าย C43)
ป้ายจํากัดความเร็ ว 90 ก.ม.ต่อ ช.ม.พร้ อมกับคําว่า SMOG ทีคุณพบบนทาง
ไฮเวย์ ที ปรกติ วิ งได้ 120 นัน เป็ นการจํ า กัด ความเร็ ว เฉพาะในวัน ที สภาพอากาศ
อุณหภูมิตํา ไม่มีลมหรื อความร้ อนเพียงพอ สําหรับการหมุนเวียนของมลภาวะทีเกิด
จากท่อไอเสียรถยนต์ (ช่วง พ.ย.ถึง มี.ค.) อันเป็ นอันตรายต่อผู้ทีมีโรคทางเดินระบบ
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หายใจหรื อภูมิแพ้ จึงมีการประกาศลดความเร็ วจาก 120 เหลือ 90 ก.ม.ต่อ ช.ม. และ
50 ก.ม.ต่อ ช.ม.บนถนนในเขตเมือง และขอให้ ลดการใช้ รถยนต์โดยใช้ ระบบขนส่ง
สาธารณะแทน ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นช่วงเวลาเพียงสองสามวันเท่านัน ต้ องฟั งประกาศ
จากทางราชการ บางครัง จํากัดเฉพาะในบางพื นทีหรื อบางภูมิภาคเท่านัน ไม่ใช่ทวั
ประเทศ
สิทธิในทรัพย์ มรดกของลูกติด การมีชือเป็ นหุ้นส่ วนของสามีฝรังในการทํา
ธุรกิจในประเทศไทย
เรี ยน คุณชาดําเย็น
ดิฉันเป็ นหนึงในสมาชิกเพือนไทยเมือปลายปี 08 ค่ะ มีความจําเป็ นรบกวนคุณ
ชาดําเย็นเกียวกับข้ อกฎหมายดังนี 
ดิฉนั แต่งงานและอยู่ในประเทศเบลเยียม ปี นี เป็ นปี ที 2 ค่ะ และคิดว่าอีกสัก 2-3
ปี จะย้ า ยครอบครั ว ไปอยู่ป ระเทศไทย (ดิ ฉัน มี บุต รสาว 1 คน เกิ ด จากสามี ค นไทย
ปั จจุบนั อายุ 14 ปี และอยูใ่ นประเทศไทย) ส่วนสามีเคยมีภริ ยาแต่เสียชีวิต (มีบตุ ร 2 คน
คนโตบุตรชายอายุ 20 ปี และบุตรสาวอายุ 11 ปี ) ก่อนแต่งงานสามีได้ พาดิฉันไปทํา
สัญญากับโนตารี มีข้อความว่า ถ้ าดิฉนั และสามีเสียชีวิตทังคู
 ่ บ้ านทีมีอยูจ่ ะเป็ นสิทธิของ
บุตรทัง 2 คนของสามีและบุตรสาวของดิฉนั ทีอยู่ประเทศไทย คือ หาร 3 แต่คําถามมีอยู่
ว่า บ้ านปั จจุบันทีอยู่นี  บุตรชายของสามีต้องการให้ ขายเพือขอส่วนแบ่งซึงมีสิทธิ อยู่
25% เนืองจากแม่ของเขาเสียชีวิต (คือสามีดิฉนั ได้ 50% บุตรชาย 25% บุตรสาว 25%)
เมือขายแบ่งแล้ ว ถ้ าดิฉันและสามีไปซื อบ้ านหลังใหม่ทีประเทศไทย และกรณีเดียวกัน
ถ้ าสามีและดิฉันเสียชีวิต อยากทราบว่า บุตรชายและบุตรสาว (ของสามี) จะมีสิทธิใน
บ้ านทีประเทศไทยหรื อเปล่าคะ เพราะการซื อบ้ านในประเทศไทยเป็ นชือของดิฉันคน
เดียว
ดิฉนั จะกลับไปทําธุรกิจในเมืองไทย ไม่ทราบว่าสามีจะมีสิทธิเป็ นหุ้นส่วนธุรกิจใน
เมืองไทยได้ หรื อเปล่าคะ (หมายถึงจดทะเบียนการค้ าเป็ นหุ้นส่วน) และสามีดิฉนั กับลูก
สาวของสามีจะมีสิทธิได้ สญ
ั ชาติไทยหรื อเปล่าคะ ต้ องอาศัยอยู่ในเมืองไทยกีปี จึงจะได้
สัญชาติคะ
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นิตยสารเพือนไทยให้ ความรู้ กบั คนไทยทีอยู่ในเบลเยียมอย่างมาก ถ้ าเป็ นไปได้
อยากให้ ทําเป็ นฉบับพิเศษรวบรวมคําถาม-คําตอบเกียวกับข้ อกฎหมายให้ คนไทยได้
อ่านค่ะ และขอฝากขอบพระคุณเป็ นอย่างมากทีกรุ ณาให้ คําแนะนําต่าง ๆ ได้ ดีไม่วา่ จะ
เป็ นทางโทรศัพท์ พูดคุย หรื ออีเมล ถ้ าคุณชาดําเย็นไม่สะดวกตอบทางนิตยสารเพือน
ไทยจะตอบทางอีเมลก็ได้ นะคะ
ขอแสดงความนับถือ
ญ.
สวัสดีครับคุณ ญ.
คําถามคุณแยกได้ หลายประเด็นเลย ขอตอบดังนี 
1.บ้ านทีคุณและสามีมีอยู่ ส่วนทีเป็ นกรรมสิทธิ ของภริ ยาเก่าเขา 50% ตกเป็ น
มรดกของลูกสองคน ๆ ละครึงหนึง แต่ตราบใดทีสามีคณ
ุ ยังมีชีวติ อยู่ จึงเป็ นคูส่ มรสทียัง
มีชีวิตอยู่ได้ รับสิทธิ ในการใช้ ประโยชน์ หรื อรับผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์นัน ๆ
(L’usufruit) กล่าวคือ กรรมสิทธิตกเป็ นมรดกของบุตรทังสอง

แต่เป็ นเพียงเจ้ าของ
กรรมสิทธิในทรัพย์สิน (nu-propriétaire) จนกระทังคูส่ มรสสิ นชีวิตลง ผู้รับมรดกจึงจะมี
กรรมสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์อย่างเต็มที (pleine propriétaire) ดังนัน ถ้ าสามีคณ
ุ ไม่
ต้ องการขายบ้ านถึงแม้ วา่ สามีคณ
ุ จะไปอยูเ่ มืองไทยก็ยงั เก็บค่าเช่าได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่
ถ้ าขายก็ต้องแบ่งให้ ลกู ชายและลูกสาวตามสัดส่วน
2.ถ้ าคุณไปซื อบ้ านทีเมืองไทยในชือคุณ สามีก็จะไม่มีกรรมสิทธิแต่อย่างใด ผู้ที
จะรับมรดกคือบุตรสาวของคุณคนเดียว
3. คุณสามารถจดทะเบียนการค้ าโดยมีสามีเป็ นหุ้นส่วนทีจะถื อหุ้นได้ ไม่เกิ น
ครึ งหนึ งของหุ้ นทั ง หมด สํ า หรั บ การขอสั ญ ชาติ ไ ทยต้ องยื นขอสั ญ ชาติ กั บ
กระทรวงมหาดไทยเมือมีคณ
ุ สมบัติครบตามเงือนไข
4. สัญญากับโนตารี ทีว่า ถ้ าคุณและสามีเสียชีวิตบ้ านจะตกเป็ นของลูก 3 คน
รวมลูกสาวคุณด้ วย คงจะเป็ นเพียงส่วนของสามีคือ ครึงหนึงของบ้ านเท่านัน เพราะอีก
ครึ งหนึงนัน ตกเป็ นกรรมสิทธิ ของลูกทัง สองตามกฎหมายมรดกแล้ วแต่ยังไม่ได้ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิอย่างเต็มทีเท่านัน ต้ องดูรายละเอียดให้ รอบคอบครับ
หากยังไม่เข้ าใจสงสัยประเด็นไหนอีกก็ถามมานะครับ
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สิทธิและส่ วนแบ่ งในการรั บมรดกหากสมรสตามกฎหมาย และต่ อมาสามี
เสียชีวติ
สวัสดีค่ะ
ดิฉนั ชือ นางฐ. สมรสกับ Mr. R. เป็ นชาวเบลเยียมค่ะ แต่เราจดทะเบียนแต่ใน
เมืองไทย แต่ถกู ต้ องทุกอย่างนะคะและได้ มีการแสตมป์กับสถานทูตเบลเยียมในไทย
แล้ ว แต่งงานได้ 2 ปี สามีเสียชีวิตและตอนทีมีชีวิตอยู่สามีบอกว่าถ้ าเขาเสียชีวิตให้
ดิฉันไปติดต่อกับสถานทูตเบลเยียมในไทยดูเพราะเขาบอกว่าเขามีเงินสะสมจากที
ทํางานเก่าเขาทํางาน 35 ปี และสามารถเกษี ยณก่อนได้ และเงินเพ็นเชียนนะคะ และ
เขาได้ รับส่วนแบ่งจากมรดกทางแม่นะคะทียังไม่มีการแบ่งตอนทีเขามีชีวิต และเขามี
ลูกสาว 1 คนมีครอบครัวแล้ ว สามีเสียชีวิตเมือวันที 9 เมษายน 2552 ดิฉนั ได้ ยืนเรื อง
กับสถานทูตแล้ วติดตรงทีการสมรสของดิฉนั เพราะทีเบลเยียมสามียงั โสดอยูแ่ ละทาง
สถานทูตกําลังทําเอกสารเรื องนี อยู่วา่ กําลังจะส่งเอกสารไปทีอําเภอทีสามีมีภมู ิลําเนา
การสมรส ในใบสมรสไม่ มี ก ารลงบัน ทึก เกี ยวกับ ทรั พ ย์ สิ น ค่ ะ ส่ว นเรื องขอความ
ช่วยเหลือยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะติดการสมรส และได้ รับคําตอบอย่างไม่เป็ น
ทางการว่าสถานทูต ไม่มีหน้ าที ดํ าเนิ นการเกี ยวกับการขอความช่วยเหลือ หรื อ ไม่
สามารถช่ ว ยประสานงานให้ ไ ด้ เ กี ยวกับ เรื องนี  ซึงดิ ฉัน ก็ ไ ด้ ติ ด ต่ อ สอบถามไปยัง
สถานทูตไทยในเบลเยียม แต่เรื องมรดกซึงเขาบอกว่าให้ ลองพูดกับลูกสาวเขาดูก่อน
ถ้ ายังไงแล้ วค่อยติดต่อใหม่ ซึงเรื องเงินสะสม และเพ็นเชียน ดิฉันไม่ร้ ู เรื องเลยว่าควร
จะทําอย่างไรและได้ สง่ เมล์ถึงลูกสาวเขาแล้ ว 3-4 วันได้ แล้ ว ยังไม่มีคําตอบกลับมาซึง
ดิฉนั รู้สกึ ไม่สบายใจทีต้ องทําเกียวกับเรื องเงิน ๆ ทอง ๆ กับลูกสาวเขาเลย แต่ดิฉนั ก็
ยังต้ องการเงินในการทําบุญ 100 วันให้ เขาและทีเก็บกระดูกเขาอยู่ค่ะ ลูกสาวเขาส่ง
เงินช่วยตอนเผามา 1,000 ยูโร ซึงถ้ าว่าได้ เป็ นงานในสถานการณ์ตอนนี อะไรก็แพง ๆ
ซึงดิฉนั ก็ได้ ทํางานให้ เขาแบบเล็กสุด ๆ แล้ วก็ยงั ต้ องการเงินเพือส่วนการทําบุญยังไม่
ครบตามประเพณีไทยเลยค่ะ ดิฉนั รอคุณแนะนําอยูค่ ะ่
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สวัสดีครับ คุณฐ.
ขอบคุณทีกรุณาเล่ารายละเอียดมาให้ ผมทราบชัดเจนมากยิงขึ น ขอตอบคุณดังนี 
1.การสมรสของคุณถูกต้ องตามกฎหมายเบลเยียม ดังนัน คุณสามารถมีสิทธิได้ รับ
ผลประโยชน์ ห รื อ มรดกในฐานะคู่ส มรสที ยัง มี ชี วิ ต อยู่ ซึ งปกติ แ ล้ ว จะเป็ นผู้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากทรัพย์มรดกทีเป็ นสังหาริ มทรัพย์ (เงินสด หุ้น)
2.มรดกทีเขาได้ รับจากทางแม่เขานัน เมือแบ่งออกมาจะตกเป็ นการสงวนกรรมสิทธิ
ของลูก สาวเขา (ไม่ว่า จะเป็ นลูก ที เกิ ด จากการสมรสหรื อ ไม่ก็ ต าม) แต่คุณ จะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากมรดกนันจนกว่

าคุณเสียชีวิต กรรมสิทธิจงึ จะตกอยูก่ บั ลูกสาวเขาอย่าง
เต็มที
3.การดําเนินการในเรื องมรดกทีประเทศเบลเยียมจะต้ องให้ เจ้ าพนักงานจดทะเบียน
Notaire เป็ นผู้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินหรื อสิทธิในทรัพย์สินทีผู้เสียชีวิตจะได้ รับใน
ฐานะผู้รับมรดก แล้ วทําการชี แจงรายละเอียดทังหมดว่

า ใครเป็ นผู้มีสิทธิในมรดกของ
ผู้ตาย (บุตร บิดา มารดา) และใครเป็ นผู้มีสิทธิในการรับผลประโยชน์ในกองมรดก (คู่
สมรส) แต่ไม่มีกรรมสิทธิ รวมทังสิ
 ทธิในการรับเงินบํานาญในฐานะภริ ยาตามกฎหมาย
4.คุณควรจะติดต่อลูกสาวเขาขอให้ ติดต่อเจ้ าพนักงานจดทะเบียน ทําการตรวจสอบ
และบันทึกรายละเอี ยดเพื อแจ้ งให้ ผ้ ูเ กี ยวข้ อ งทุก ฝ่ ายทราบ โดยจะต้ อ งทํ าการแปล
ทะเบียนสมรสเป็ นภาษาฝรั งเศสหรื อดัตช์ (ตามแต่ถินทีอยู่ของสามีคุณว่าอยู่เขตใช้
ภาษาอะไร) นํ า ไปรั บ รองที กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต
เบลเยียม แล้ วส่งมาเบลเยียม เพือดําเนินการต่อไป เจ้ าหน้ าทีจะตรวจสอบทรัพย์และ
สิทธิในการรับมรดกทีเป็ นของสามีคณ
ุ รวมทังผู
 ้ ทีมีสทิ ธิตามข้ อ 3
5.ผมส่งบทความเรื องมรดกทีลงในนิตยสารเพือนไทยมาให้ คณ
ุ อ่านประกอบด้ วย
6.หากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้ อีกนะครับ หรื อจะให้ ช่วยติดต่อประสานงานกับ
ลูกสาวเขาก็แจ้ งมาได้
ขอให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ลลุ ว่ งด้ วยดี
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การจัดการมรดกของพีสาวทีสมรสกับฝรั งแต่ ต่อมาพีสาวเสียชีวติ ลง
สวัสดีค่ะ
พีคะ หนูมีพีสาวนะคะ และพีสาวหนูก็แต่งงานกับคนเบลเยียม และมีลกู สาวด้ วยกัน
หนึงคน แต่ก่อนมีสามีคนเบลเยียม ก็ได้ หย่ากับคนไทยและมีลกู ชายด้ วยกันหนึงคน ซึง
ตอนนี  ลูกชายเขาพักอยูท่ ีเดียวกันกับหนูคะ่ ตอนนี ทํางานแล้ ว แต่ประเด็นคือ พีสาวหนู
เสียไปแล้ วค่ะ เมือสองปี ทีผ่านมา ด้ วยอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ เสียทีเบลเยียมค่ะ แต่ช่วงที
เสีย หนูทําอะไรไม่ได้ เลยค่ะ จะเอาเขามาเผาทีบ้ าน หนูปรึ กษาทางสถานทูตไทยที
เบลเยียม และสถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย
ทางสถานทูตแนะนําเป็ นเสียง
เดียวกันว่า ถ้ าจะเอามาก็ได้ แต่เสียตังค์มาก ไหน ๆ เขาก็เสียแล้ ว ก็ให้ ทางสามีเป็ นคน
จัดการเพราะด้ วยเขาเป็ นสามีภรรยากัน และพีเขยเป็ นคนจัดการทังหมดเลยค่

ะ และ
เผาทีวัดไทยทีเบลเยียมและส่งกระดูกกลับมาให้ คะ่ ในระหว่างทีเขามีชีวิตนะคะ ก็มี
เรื องเยอะมากเลยค่ะ ตอนนันหนู
 คิดอะไรไม่ออกเลยว่าจะต้ องพูด จะต้ องช่วยพีสาว
ยังไง ได้ แต่ฟัง ๆ ๆ พี แล้ วคอยรับอารมณ์ของพีสาว ปั ญหาคือ คุยกันกับสามีไม่คอ่ ยรู้
เรื องแล้ วค่ะ เริ มคิดและเข้ าใจอะไรไปคนละทาง ส่วนพีเขยหนูก็พยายามอธิบาย บอก
เหตุผลต่าง ๆ นา ๆ แต่ก็จนู กันยากขึ นทุก ๆ วัน จนกระทังพีสาวเสียไป ยอมรับพีเขยรัก
พีสาวมากค่ะ เขาทะเลาะกันนะคะแต่ไม่ถึงขันหย่
 า และอีกประเด็นคือ เขาสร้ างบ้ านมา
ด้ วยกัน ลูกชายเขาจะมีสทิ ธิในบ้ านหลังนันมั
 ยคะ
 หนูก็ไม่เคยซักถามเขาเรื องทรัพย์สนิ
นะคะ เพราะหนูคิดเอาเองว่า ยังไงหนูเลือกทีจะรักษานํ าใจพีเขย และหลานสาวไว้ ก่อน
บ้ านหลังนันถ้
 าจะเป็ นของหลานสาวก็ไม่เป็ นไร ทางลูกชายของพีสาวไม่ได้ อะไร ก็ไม่
เสียใจอะไรค่ะ มีคนเคยบอกหนูว่าน่าจะเรี ยกร้ องให้ ลกู ชายพีสาวบ้ าง แต่หนูคยุ กับ
หลานชายแล้ ว เรายังหนุ่มเรื องนี ไม่เป็ นปั ญหา เราค่อย ๆ หากัน สิงนันแม่
 เขาหา และ
สร้ างกับสามี และเอาไว้ ให้ น้องค่ะ ส่วนเรื องเงินก็ไม่เคยถามเหมือนกันค่ะ
จริ ง ๆ แล้ วเราควรมัยคะที

จะเรี ยกร้ อง แล้ วถ้ าเราทําแล้ วความรู้ สกึ พีเขยกับ
หลานสาวจะเป็ นอย่างไร หนูเลือกรักษาความรัก ความผูกพันธ์ของครอบครัวมากกว่า
สิงของแล้ วน่ะค่ะ หากพูดตอนนี อีกจะดีหรื อเปล่า จะเป็ นอย่างไร แต่ก็ด้วยภาษาทีไม่
แข็งแรงเราจะชี แจงเขาให้ เข้ าใจได้ อย่างไร
เคารพ
แป๋ ว
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สวัสดีครับคุณแป๋ว
กรณีทีคุณถามมานัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดดังนี 
1. การจดทะเบียนสมรสกับสามีคนเบลเยียม ได้ มีการทําหนังสือสัญญาแบ่งแยก
ทรัพย์สินกันหรื อไม่ ถ้ ามีการทําสัญญาแบ่งแยกทรัพย์สิน มรดกคือทรัพย์สินทังที
 เป็ น
สังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์จะตกกับผู้รับมรดกตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่มีการ
จดทะเบียน ก็จะต้ องตรวจสอบกรรมสิทธิว่า ทรัพย์สินส่วนไหนทีเป็ นทรัพย์สินส่วนตัว
(เครื องประดับ ฯลฯ) และทรัพย์สินทีเกิดขึ นภายหลังการสมรส หรื อสินสมรสจะตกเป็ น
ของผู้รับมรดกครึงหนึง
2. การซื อบ้ านร่วมกันนัน เป็ นการซื อสองชือ หรื อพีสาวคุณเซ็นรับทราบเท่านัน (การ
ซื อขาย หรื อกู้เงินในเบลเยียมคูส่ มรสต้ องเซ็น)
3. หากเป็ นการซื อในชือสองคนร่ วมกัน พีสาวคุณก็จะมีกรรมสิทธิ ในบ้ านดังกล่าว
ครึ งหนึง เมือเสียชีวิตลง มรดกจะตกกับทายาทคือ บุตรทุกคน แบ่งตามสัดส่วนเท่า ๆ
กัน ดังนัน ลูกชาย และลูกสาวทีอยู่เบลเยียมจะได้ กรรมสิทธิตามกฎหมาย แต่สามีจะมี
สิทธิอยู่จนกว่าจะสิ นชีวิต ผู้รับมรดกจึงจะได้ กรรมสิทธิเต็มที อย่างไรก็ตาม หากมีการ
กู้ยืมเงินธนาคาร และยังผ่อนคืนไม่หมด ปรกติแล้ วจะมีการทําประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
ซึงในส่วนของผู้เสียชีวิตจะไม่ต้องผ่อนต่ออีกเลย จะเหลือเฉพาะส่วนของสามีทีต้ องผ่อน
ต่อ
4. ถ้ าเป็ นการซื อในชือของสามี และพีสาวคุณเซ็นรับทราบเท่านัน บุตรทีเกิดจาก
สามีคนก่อน ก็จะไม่มีสทิ ธิในมรดกแต่อย่างใด
คุณแป๋ วไปเบลเยียมก็สามารถสอบถามกับสามีพีสาวคุณได้ เพราะลูกชายก็มีสิทธิ
ในมรดกของแม่ เ ท่ า เที ย มกับ ลูก สาว โดยจะต้ อ งดูร ายละเอี ย ดตามที กล่า วข้ า งต้ น
ประกอบการพิจารณา หวังว่าคงจะให้ คําตอบสําหรับคําถามดังกล่าวครบถ้ วนนะครับ
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นําอาหารไทยเช่ น กุนเชียง กะปิ มาได้ หรื อไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
ดิฉนั เพิงกลับมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ วเอากุนเชียง ปลาหมึก นํ าพริ ก กะปิ มา
จากบ้ าน เวลาทีทางบ้ านมาเยียม ก็จะฝากให้ หิ วอาหารมาให้ เป็ นหลัก เพราะบางอย่าง
หาซื อทีนีไม่ได้
พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้ าจะห้ ามนําเอาสินค้ าป ระเภท
เนื อสัตว์ หรื อพืชผักเข้ าประเทศ เพราะ
าะกลัวเรื องเชื อโรคทีจะมากับเนื อสัตว์และพืช แรก
ๆ ดิฉนั ก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรื อถ้ าเอามาก็เลือกซื อมาแบบทีบรรจุซอง ปิดผนึก
ู ญากาศอย่างดี มาหลัง ๆ มานีความอยากมันมีมาก ก็เลยเอามาแบบชนิดทีเอา
สญ
หนังยางมัดปากถุงมาเลย อาศัยว่าห่อหลาย ๆ ชัน กนั กลิน แถมขนมาเยอะขึ นเพราะได้
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ ทีรู้ จกั บางคนเล่าให้ ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้ วโดนยึด
ของพร้ อมเสียค่าปรับ ดิฉนั เลยอยากทราบว่า เค้ ามีการห้ ามนําของเข้ าประเทศอย่างไร
บ้าง มีบทลงโทษอย่างไร ((คค้ มุ จะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอ่านรายละเอียดได้ ทีไหน หาก
นภาษาอังกฤษยิงดีคะ่ จะได้ ไม่ต้องเปิ ดดิคนาน
ได้ แบบเป็ นภาษาอั
ขอรบกวนแค่นี นะคะ
จากแฟนกุนเชียง
สวัสดีครับคุณแฟนกุนเชียง
ส หภ า พยุโ รปได้ อ อกประกาศเมื อวัน ที 1 มี น าคม
2 552 ห้ า มผู้ที เดิ น ทางเข้ า มาภายในประเทศสมาชิ ก นํ า
เนื อสัตว์ดิบติดตัวเข้ ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกันเชื อโรค เช่น
ot and Mouth Disease) และโรคอหิ
โรคปากเท้ าเปื อย (FFFooot
วาต์สกุ ร ((CClassical Swine Fever) เข้ ามาระบาดในสัตว์เลี ยง
ร วมทัง นม และผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากนมด้ ว ย สํ า หรั บ ปลา หอย
สามารถนําเข้ าได้ ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้ นแต่ถ้าเป็ นผลิตภัณฑ์
จ ากสั ต ว์ เ ช่ น นํ า ผึ ง หอยที ยั ง เป็ น ๆ เช่ น หอยนางรม
ห อยแมลงภู่ หรื อ หอยทาก นํ า เข้ า ได้ ไ ม่เ กิ น 2 ก.ก. ระเบี ย บดัง กล่า วยกเว้ น การ
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เดินทางระหว่างประเทศสมาชิก 27 ประเทศหรื อประเทศในยุโรป คุณแฟนกุนเชียงลอง
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ตามนี นะครับ
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
ไม่ มีชือในทะเบียนบ้ านไทยควรทําอย่ างไร
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
ขอเรี ยนถามว่า ถ้ าบัตรประชาชนหมดอายุ แต่ไม่มีชืออยู่ในทะเบียนบ้ าน เพราะ
ก่อนออกเดินทางมาอยู่เบลเยียม ได้ ย้ายไปเข้ าในทะเบียนบ้ านเพือน แต่ตอนหลังขัดใจ
กันนิดหน่อย เพือนเลยไปย้ ายชือดิฉันออกจากสํามะโนครั ว ตอนนีเ ลยไม่มีชืออยู่ใน
ทะเบียนบ้ านทีไหนเลย บัตรประชาชนก็จะหมดอายุ จะกลับไปเมืองไทยก็ไม่ทราบว่าจะ
ไปทําบัตรใหม่ได้ ทีไหน ขอคําแนะนําด้ วยนะคะว่าจะต้ องทําอย่างไรดี และถ้ าจะไปซื อ
คอนโดจะเอาชื อไปใส่ ไ ว้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ โ ดยที ตัว เองไม่ ไ ด้ อ ยู่ คื อ ยัง อยู่เ บลเยี ย มนะคะ
ขอบคุณมากนะคะสําหรับคําตอบ
สามสิบยังแจ๋ว
สวัสดีครับคุณสามสิบยังแจ๋ ว
ตอนนี ชือคุณลอยไปลอยมา เพราะถูกเพือนย้ ายออกจากทะเบียนบ้ านเขา ถือว่า
ไม่มีทีอยู่ คงไปทําบัตรประชาชนไม่ได้ เพราะไม่ทราบว่าจะไปทําบัตรทีเขต หรื ออําเภอ
ไหนดี ทางออกก็คือ คุณจะต้ องนําชือไปเข้ าทะเบียนบ้ านใครก็ได้ เสียก่อน โดยเจ้ าบ้ าน
ต้ องไปเซ็นยินยอมให้ ด้วยทีเขต หรื ออําเภอ หลังจากนัน คุณก็สามารถทําบัตรประชาชน
ได้ ทนั ทีเลยครับ ถ้ าคุณไปซื อคอนโดทีเมืองไทย คุณก็จะได้ รับสําเนาทะเบียนบ้ านด้ วย
และสามารถย้ ายชือคุณเข้ าไปเป็ นเจ้ าบ้ านได้ เลย ตัวคุณจะอยู่ทีไหนไม่สําคัญ แต่ชือ
คุณจะไปปั กหลักอยู่ทีนัน และก็ไปทําบัตรประชาชนใหม่ได้ ทนั ทีเช่นกัน หวังว่าคงได้
ประโยชน์จากคําตอบ
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ประโยชน์ ของการติดตามข้ อมูลข่ าวสาร
เรียน สมาคมเพือนไทยในเบลเยียม
ดิฉันขอขอบคุณทางสมาคมมากเลยนะคะทีสร้ างสรรค์สิงดี ๆ มากมายเพือ
สังคมคนไทยในเบลเยียม โดยเฉพาะนิตยสารเพือนไทยเป็ นหนังสือทีมีคณ
ุ ค่ามากเลย
ค่ะ ได้ ความรู้ มากค่ะและไม่ได้ ให้ ความรู้ แค่ดิฉนั ทีเป็ นสมาชิกนะคะ แต่ละครัง ทีดิฉนั
ได้ รับนิตยสาร จะรี บอ่านแล้ วรี บส่งกลับเมืองไทยให้ คณ
ุ แม่และน้ องสาวอ่านด้ วยค่ะ ทํา
ให้ เขาได้ รับรู้ และเข้ าใจว่าการเป็ นอยูใ่ นต่างแดนเป็ นอย่างไรบ้ าง ซึงไม่ง่ายเลยทีเราต้ อง
อธิบายให้ เขาเข้ าใจ ในการใช้ ชีวิตในต่างแดนว่าเป็ นอย่างไร แต่พอเขาได้ อ่านนิตยสาร
เพือนไทยก็ทําให้ เขาเข้ าใจง่ายขึ นมากเลยค่ะ โดยคุณแม่ทกุ ครัง ทีดิฉนั โทรไปหาท่าน
ท่านจะเล่าและได้ ยินเสียงหัวเราะของท่าน ทีกล่าวถึงคอลัมน์ของคุณพ่อลูกติดทีเล่า
เรื องเกียวกับการไปเรี ยนภาษา และอีกอย่างหนึงทีอยากจะขอบคุณมากเลยค่ะ คืองาน
เลี ยงสังสรรค์สมาคมเพือนไทย ส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ อบอุ่นและสนุกมากค่ะ แม้
จะมีหิมะลง ลําบากในการเดินทาง แต่ไม่เป็ นอุปสรรคทีทุกคนจะมาร่วมงานกันเลย มี
สิงหนึงทีประทับใจมากในวันนันคื
 อ ได้ รับข่าวดีทีทางสมาคมได้ ติดตามหาคุณแม่ให้
น้ องลันทมจนเจอและได้ พดู คุยกันทางโทรศัพท์เป็ นครัง แรก
สุดท้ ายนี  ในวาระดิถีขึ นปี ใหม่นี  ขอให้ ทีมงานสมาคมเพือนไทยจงประสบ
ความสําเร็ จในทุก ๆ สิงทุก ๆ อย่างดังใจปรารถนานะคะ
ด้ วยความเคารพนับถือ
ม.
เรี ยน คุณม.
ขอบคุณมากครับสําหรับกําลังใจ พวกเราทํางานกันโดยมีความสุขของเพือนคน
ไทยในเบลเยียมเป็ นเป้าหมาย รอยยิมU ของทุกคนเป็ นคําตอบสําหรั บผลการทํางาน
ของเรา โชคดีปีใหม่เช่นกัน
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สามีประสบอุบตั เิ หตุต่อมาป่ วยทางจิต และสัญญาหย่ า
สวัสดีค่ะ
ดิฉนั แต่งงานทีนีเมือต้ นปี 2002 ดิฉนั มีชีวติ ครอบครัวปกติดีไม่มีปัญหาอะไรผ่าน
ไป 5 ปี เช้ าปลายเดือนมีนาคม 2007 อดีตสามีขบั รถไปชนทีกันคอนกรี

ตอย่างแรงในที
จอดรถใต้ บริ ษัททีเขาทํางานและถูกส่งตัวไปรักษาที รพ. แถวนัน หลังจากนันก็
 ถกู ส่ง
ต่อไปที รพ. รักษาอาการทางจิตเวชต่ออีก 50 วัน ต่อมาทางบริ ษัทเดิมให้ ออกจากงาน
และจ่ายค่าชดเชยให้ เขาพักฟื น อยู่ 10 เดือน ได้ เริ มทํางานทีใหม่ในวันที 1 มีนาคม
2008 ระยะหลังอาการป่ วยทางจิตกลับมาอีกเพราะเครี ยดเรื องงาน ใช้ สมองมาก
ประกอบกับเขาสูบบุหรี มากร่างกายจึงอ่อนแอ
ดิฉันไม่ได้ มีผ้ ูชายคนอืน และตัวเขาเองก็ไม่ได้ มีผ้ ูหญิ งคนใหม่เข้ ามาเกียวข้ อง
เป็ นสาเหตุในการหย่าร้ างเลยค่ะ เป็ นความเข้ าใจส่วนตัวดิฉันเองว่า สาเหตุเริ มต้ นมา
จาก เขาถูกพ่อยุแหย่ให้ เลิกกับดิฉนั เพราะเขาอิจฉาครอบครัวลูกชายตัวเอง ตัวพ่อเขาก็
ป่ วยเป็ นโรคจิตรักษากับจิตแพทย์มาเป็ นเวลานานมากแล้ ว จากการสังเกต ภายหลัง
จากทีเขาได้ พดู คุยกัน หลังจากนันอดี
 ตสามีจะหาเรื องทะเลาะด้ วยทุกครัง ไม่ได้ เป็ นแต่
เฉพาะผู้หญิงเท่านันที
 อิจฉาริ ษยา ผู้ชายก็เป็ นเหมือนกันนะคะ
เมีอมีปัญหารุ นแรงเกิดขึ น ดิฉันกับเขาก็ตกลงหย่า และแยกกันอยู่ ตอนแรกตก
ลงให้ ดิฉันป็ นฝ่ ายดูแลลูกสาวเอง ลูกไปอยู่กับพ่อเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ 2 ครัง ต่อ
เดือน ก็คือว่าสัปดาห์เว้ นสัปดาห์ และวันหยุดอืน ๆ แบ่งกันคนละครึง ส่วนค่าใช้ จ่ายเขา
ให้ ดิฉนั 450 ยูโร และลูกสาว 100 ยูโร ต่อเดือน และได้ ทําเป็ นหนังสือหย่า และแปลเป็ น
ภาษาไทยเรี ยบร้ อยแล้ วค่ะ รอเพียงขันตอนยื

นต่อศาลรับรองการหย่าให้ ถกู ต้ องตาม
กฏหมาย
1. ดิฉนั เองยังมีความต้ องการตามข้ อตกลงนี อยู่ จะต้ องทําอย่างไรคะ?
เนืองเพราะไม่สามารถติดต่อเขาได้ เขาไม่ต้องการพูดด้ วย เนืองจากเขาชนะใน
เรื องลูกสาว เพราะเขารู้วา่ ลูกคือคนทีมีคา่ ทีสุดในชีวิตของดิฉนั เขาต้ องการเอาชนะดิฉนั
ต้ องการให้ ดิฉันเจ็บเท่าทีเขาจะทําได้ ซึงดิฉันไม่ได้ คิดเช่นนัน ดิฉันต้ องการปกป้องลูก
ด้ วยชีวิตของตัวเอง เขารู้ จดุ อ่อนนี  เช่นเดียวกับทีดิฉันรู้ จกั นิสยั อันแท้ จริ งของเขาที
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ปกปิ ดไว้ โดยทีคนภายนอกไม่ร้ ู คิดว่าเขาเป็ นคนดีมีมารยาทน่านับถือ นอกจากดิฉนั
และพ่อเขาเท่านันที
 รู้วา่ ตัวตนทีแท้ จริ งเขาเป็ นอย่างไร
เรื องนี ดิฉนั ทราบค่ะว่าเป็ นนามธรรมมาก ไม่สามารถอ้ างในข้ อกฎหมายได้ คน
ทีสามารถอ้ างอิงได้ ดิฉนั คิดว่าน่าจะเป็ นจิตแพทย์ทีรักษาเขาที รพ. เขารู้ตวั ว่าป่ วยทาง
จิตจึงพยายามปกปิ ด หลังออกมาจากรพ. เขาไม่ยอมไปหาจิตแพทย์อีกเลย นอกจาก
หมอประจําบ้ าน
ภายหลังเขาไปยืนเรื องทีศาลไกล่เกลียที คอมมูนใหม่ว่าต้ องการดูแลลูกสาว
เพียงคนเดียว เหตุผลคือเขามีการทํางานทีมันคงกว่าดิฉนั มีเงินเก็บสะสมเยอะกว่า และ
ยังมีบ้านเป็ นของตัวเองทีเขาไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้ านเหมือนดิฉนั
2. ดิฉนั อยากทราบว่าด้ วยเหตุผลของเขานี  ศาลจะตัดสินให้ เขาได้ ลกู สาวไปปกครองคน
เดียวหรื อไม่คะ? เรื องนี ดิฉนั กังวลใจมากทีสุด
3. เมือต้ นปี 2009 ทีผ่านมาศาลไกล่เกลียพิพากษาตัดสินให้
3.1 แยกกันอยูเ่ ด็ดขาด
3.2 แบ่งหน้ าทีปกครองบุตรคนละหนึงสัปดาห์สลับกัน และเป็ นครัง แรกทีลูกสาวไป
อยูก่ บั พ่อ
3.3 เขาให้ ดิฉนั เป็ นค่าใช้ จา่ ย ๔๕๐ ยูโรต่อเดือน
ขอย้ อนอีกนิดค่ะว่าก่อนมาอยู่ทีเบลเยียม ดิฉันเรี ยนจบระดับอนุปริ ญญา เอก
การจัดการทัวไปคณะบริ หารธุรกิจ หลังจากนันทํ
 างานบริ ษัทซึงไม่ได้ เกียวข้ องกับคน
ต่างชาติเลยค่ะ ทําให้ พดู ไม่เก่งด้ านภาษาเท่าไร ก่อนนี ดิฉนั ได้ แต่งงานกับตํารวจอยู่ที
กรุงเทพ ฯ สิบกว่าปี มีลกู ชายหนึงคน หลังจากหย่ากับสามีคนแรก สามปี ต่อมาก็ได้ มา
แต่งงานกับเขาคนเบลเยียมทีเป็ นฝรังคนแรกทีรู้จกั และพูดคุยด้ วยทังที
 ก่อนหน้ านี ไม่เคย
รู้ จกั ฝรังคนไหนเลย และไม่มีความต้ องการแต่งงานกับฝรังอย่างไรเลย เมือมาอยู่ทีนีได้
ปี กว่า ๆ ก็กลับไปรับลูกชายมาอยู่ทีเบลเยียมด้ วยกัน ตอนนี เขาอยู่กบั ดิฉนั ทีนี อายุได้
๑๔ ปี ครึงแล้ วค่ะ
ดิฉนั เป็ นแม่บ้านทีดีพอสมควรคือ ไม่ดืมเหล้ า ไม่สบู บุหรี ไม่เทียวกลางคืน การ
พนันทุกชนิดไม่เกียวข้ อง แต่ทําไมถึงมีปัญหาต้ องหย่าร้ างถึงสองครัง เป็ นเหตุสดุ วิสยั ที
ไม่อาจแก้ ไขใด ๆ ได้ เลย พยายามอดทนประคับประคองชีวิตคู่แล้ วแต่ก็ไม่ประสบ
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ผลสําเร็ จอย่างทีหวังไว้ ทําให้ มีปัจจัยภายนอกเข้ ามาเกียวข้ องเสมอ ๆ แต่ยงั ดีมีลกู สอง
คนให้ กําลังใจแม่ส้ ู ๆ อยูต่ ลอด
ในเรื องทีคุณถามมา ดิฉนั หมายถึงในเรื องคดีความทีพ่อทําร้ ายร่ างกายลูกสาว
ดิฉัน ทีมีเจ้ าหน้ าทีด้ านเยาวชนดําเนินการในเรื องนี แยกกันต่างหากออกไปจากคดีการ
หย่าร้ างของพ่อแม่ทีทนายคนเดิมดําเนินเรื องให้ ดิฉนั อยูน่ ะคะ
ส่วนตัวเด็กยังคงอยู่ในความดูแลระหว่างพ่อแม่คนละหนึงสัปดาห์ สลับกันไป
จนกว่าจะมีคําสังเปลียนแปลงจากศาล ดิฉนั ต้ องขออภัยด้ วยค่ะทีอธิบายย่อไปหน่อย
ฉบับนี จึงเขียนมาเล่าละเอียดมากขึ น ในกรณีปัญหาของดิฉนั นี มีรายละเอียดมาก ดิฉนั
รู้สกึ เกรงใจคุณจังเลยค่ะ แต่ถ้าไม่อธิบายรายละเอียดทังหมด

คุณคงจะไม่เข้ าใจปั ญหา
ทีแท้ จริ ง และก็เป็ นผลเสียต่อตัวดิฉนั เองมากกว่าผลดีแน่นอนค่ะ
ขอรบกวนคุณช่วยแนะนําด้ วยค่ะว่าจะทําอย่างไรดี?
ขอแสดงความนับถือ
ก.

สวัสดีครับคุณ ก.
สิงทีคุณควรจะทําคือ
1. หาทนายทีทําเรื องหย่า นําเรื องขึน ศาลอีกครัง ให้ ทําตามข้ อตกลงทีได้ ทําไว้
แล้ วแต่แรกตามสัญญาทีได้ ทําไว้ โดยนําเหตุผลเรื องความปลอดภัยและสุขภาพจิตของ
ลูกทีกําลังได้ รับความกระทบกระเทือนจากการไปอยู่กับพ่อประกอบ โดยยืนเป็ นเรื อง
เร่งด่วนให้ ศาลพิจารณาโดยไม่ต้องรอ
2. คุณไม่ต้องพูดคุยตกลงอะไรกับเขาทังนั
 น ให้ ทนายเป็ นคนทําเรื อง โดยยืนยัน
ตามสัญญาเดิม เหตุผลเรื องรายได้ หรื อเงินสะสมไม่ใช่เรื องทีเขาสามารถยกขึ นมาอ้ าง
ในการขอดูแลลูกได้ คุณต้ องให้ ทนายยืนเรื องถึงศาลชันต้
 นโดยด่วน
3. สําหรับสิทธิ ในการพบลูกนัน เขาต้ องได้ รับสิทธิ ดงั กล่าว คุณไม่สามารถตัด
ขาดไม่ให้ ลกู พบพ่อได้ แต่ถ้าไปอยู่ด้วยแล้ วมีหลักฐานเมือกลับมาว่า ถูกทําร้ ายหรื อมี
ร่ องรอยการถูกตี คุณแจ้ งความกับเจ้ าหน้ าทีตํารวจได้ ทนั ทีทีลูกกลับมาครับ หลักฐาน
การแจ้ งความจะช่วยให้ คณ
ุ ได้ รับความชอบธรรมทีจะเป็ นผู้ดแู ลลูกแต่เพียงผู้เดียว
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ขอให้ มีกําลังใจทีเข้ มแข็งในการดูแลลูกทังสองคนให้

ดี ปั ญหาเป็ นเรื องธรรมดา
ของชีวิต ค่อย ๆ แก้ ทีละเปลาะ ทุกอย่างก็จะเข้ าทีเข้ าทางเอง ปั ญหามีไว้ ให้ แก้ อย่า
ท้ อแท้ ทําวันนี ให้ ดีทีสุด
สวัสดีค่ะ
เมือเช้ านี ดิฉนั ไปที CPAS (OCMW) ได้ รับคําแนะนําและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีมาก
ค่ะ ทังเรื
 องหมอและโรงพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายมาก หลักฐานใบรับรอง
แพทย์ และรูปถ่ายลูกสาวทีถูกพ่อทําร้ ายอยูท่ ีตํารวจ ในกรณีทําร้ ายร่ างกายเด็ก ตํารวจ
บอกว่าจะทําการสอบสวน และขณะนี กําลังดําเนินการสอบสวนอยู่ค่ะ ทนายก็ยงั คง
ติดต่อกับดิฉนั อยูค่ ะ ตอนนี เขาขี เหนียวสุด ๆ ค่าเล่าเรี ยนลูกก็ต้องจ่ายคนละครึงเลยค่ะ
ส่ ว นห นั ง สื อ สั ญ ญ า ห ย่ า เ ป็ น ภ า ษ าดั ต ช์ อ ดี ต ส ามี ติ ด ต่ อ ทน า ยทา ง
อินเทอร์ เน็ต เพราะเขาไม่ต้องการจ่ายค่าดําเนินการแพงและส่งไปให้ ล่ามแปลเป็ น
ภาษาไทย เอกสารต้ นฉบับดิฉนั ไม่มีคะ่ ทีแปลเป็ นภาษาไทยอยูก่ บั ล่ามทีเป็ นคนแปลให้
และล่ามเขาบอกว่าใกล้ จะหมดอายุแล้ วจะนําไปต่ออายุให้ คะ่
ดิฉนั จะรี บดําเนินการโดยเร็ วทีสุดตามคําแนะนําของคุณค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
ก.
จะใช้ ใบขับขีสากลหรื อขอรั บรองใบขับขี
สวัสดีค่ะ
คือมีเรื องสับสนนิดหน่อยเกียวกับเรื องของใบขับขีค่ะ จะไปเบลเยียมและพักกับ
ญาติทีนัน ประมาณสามเดือนค่ะ ทางญาติบอกให้ ไปทําใบขับขีสากลไว้ ด้วย แต่ถ้า
ข้ อมูลจากเว็บไซต์ thaieuropean แล้ วมีคอมเมนท์วา่ ใบขับขีสากลจากไทยไม่สามารถ
ใช้ ทีเบลเยียมได้ เลยอยากจะสอบถามเพือทราบรายละเอียดทีชัดเจนคะ
ทราบข้ อมูลว่าใบขับขีไทยสามารถแปลแล้ วไปใช้ ทีเบลเยียมได้ เลยแต่กรณีทีไป
ไม่นาน แค่สามเดือนจะสามารถใช้ ใบขับขีสากลได้ หรื อเปล่าคะ ขอบคุณมากนะคะ
Yongyong
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สวัสดีครับคุณ Yongyong
กรณีทีคุณไปเบลเยียมในฐานะนักท่องเทียว ต้ องใช้ ใบขับขีสากลในการขับ
รถยนต์ครับ การเปลียนใบขับขีไทยเป็ นใบขับขีเบลเยียม ใช้ เฉพาะคนไทยทีมีถินพํานัก
หรื อชือในทะเบียนบ้ านเบลเยียมเท่านันครั
 บ ซึงคนทีไปอยูถ่ าวรหรื อเกินกว่าหกเดือนจะ
ใช้ ใบขับขีสากลไม่ได้
หวังว่าคงเข้ าใจชัดเจนนะครับ
แต่ งไทย หย่ าเบลเยียม ยังไม่ ได้ หย่ าไทย จะแต่ งไทยใหม่ ได้ อย่ างไร
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
ดิฉนั แต่งงานทีเมืองไทย แต่ได้ หย่าทีเบลเยียมแล้ ว กําลังจะแต่งงานใหม่ ขณะนี 
ติดทีว่าสามีคนเก่าไม่ยอมไปหย่าทีเมืองไทยไม่ทราบจะทําอย่างไรดี เขาบอกให้ จ่ายค่า
ตัว เครื องบินและโรงแรมห้ าดาวให้ เขาจึงจะไปหย่าด้ วย ดิฉันจะทําอย่างไรดีคะ แต่งก็
ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ หย่าทีเมืองไทย ทําให้ ต้องใช้ ชือสามีเก่าอยู่ เบือจะแย่แล้ วค่ะ
สาวลูกสอง
สวัสดีครับคุณสาวลูกสอง
คุณได้ หย่าแล้ วทีเบลเยียม ก็มีผลไปถึงเมืองไทยแหละครับ ไม่ต้องกลับไปหย่าที
เมื อ งไทยให้ เ สี ย เงิ น เสี ย ทองอี ก หรอก เพี ย งแต่ ไ ปคอมมูน หรื อ อํ า เภอที นี ขอสํ า เนา
ทะเบียนหย่าทีนายทะเบียนได้ ออกให้ หลังจากรับคําสังศาล แล้ วนําไปให้ ลา่ มสาบานตน
(ตรวจสอบรายชื อได้ จากสถานทูต ไทย) นํ าไปรั บรองที ศาล กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงต่างประเทศเบลเยียม แล้ วจึงนําไปทีสถานทูตไทยรับรอง คุณก็สามารถนําไป
ยืนอําเภอทีคุณมีทะเบียนบ้ านอยูใ่ นเมืองไทยทําการหย่าก็เป็ นอันจบ และหันกลับมาใช้
นามสกุลเดิมได้ อย่างสบายอุรา
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สิทธิซือU ทีดินของหญิงไทยทีสมรสกับฝรั ง
ชาดําเย็นได้ รับคําถามมากมายเกียวกับการซื อทีดินของคนไทยทีแต่งงานกับคน
ต่างชาติ หากไม่ต้องการให้ มีปัญหาก็ไปซือ คอนโดอยู่ถูกต้ องสบายใจดีกว่าซือ บ้ าน
พอดีอา่ นพบข่าวทีเกียวข้ องน่าสนใจจึงขอนํามาเผยแพร่ให้ รับทราบรายละเอียดเพิมเติม
กันทัวไปดังนี 
อธิ บดีกรมทีดินกล่าวถึงกรณี การเพิกถอนกรรมสิทธิ ทีดินของชาวต่างชาติว่า
กรมทีดินได้ รับร้ องเรี ยนเรื องทีชาวต่างประเทศเข้ ามาอยู่ในประเทศไทย และมีการซื อ
ทีดินอย่างผิดกฎหมาย
โดยทังชาวยุ

โรปและเอเชียส่วนใหญ่ทีเข้ ามาตังรกรากใน

ประเทศไทยเป็ นผู้มีฐานะดี เมือแต่งงานกับผู้หญิงไทยหรื ออยูก่ ินกับเมียเช่าคนไทย ได้ มี
การซื อบ้ านรวมทังที
 ดินจํานวนมากด้ วยวิธีใช้ ชือผู้หญิงเป็ นเจ้ าของ ซึงลักษณะดังกล่าว
เป็ นการกระทําทีผิดกฎหมาย เนืองจากเป็ นการซื อทีดินโดยใช้ ตวั แทนถือครอง เพราะ
คนต่างด้ าวไม่สามารถซื อทีดินได้ แม้ ว่าจะนําสินสมรสมาซื อก็ตาม เมือมีการร้ องเรี ยน
กรมทีดินก็มีการสอบสวนและเพิกถอนสิทธิการทํานิติกรรมไปแล้ ว 10 ราย แต่ก็ยงั มีการ
ทํ า ผิ ด ในลัก ษณะเดี ย วกัน นี อ ี ก มาก ซึงการทํ างานของกรมที ดิ น ทํ า อย่า งเป็ นลํ า ดับ
ขันตอน

ไม่ได้ ไปกลันแกล้ งชาวต่างชาติหรื อหญิงไทยทีไปแต่งงานกับคนต่างชาติ
"ตามขันตอนถ้

ามีการซื อขายทีดิน เจ้ าพนักงานก็จะมีการสอบถามในบางกรณี
เช่น การซื อทีดินราคา 5 ล้ านบาท ก็จะถามว่ามีเงินเดือนเดือนละเท่าใด ซึงหากตอบว่า
ได้ เงินเดือน 2-3 หมืนบาทก็ไม่สมเหตุผล ก็จะมีการถามว่าเอาเงินมาจากทีไหนอย่างไร
หากตอบว่าไปกู้ธนาคาร ทางเจ้ าพนักงานก็จะไปขอหลักฐานจากธนาคารมาเพือ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เจ้ าพนักงานไม่สามารถตรวจสอบได้ ละเอียด เพราะหากผู้ซื อ
ทีดินสามารถทํานิติกรรมกับผู้ขายได้ ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ " อธิบดีกรมทีดินกล่าว
ปั ญหาทีเกิดขึ นทีมีการร้ องเรี ยนกับกรมทีดิน เพราะมีการส่งข้ อมูลมาว่ามีผ้ หู ญิง
ไทยอยู่กบั ชาวต่างชาติโดยทีไม่ได้ ทํามาหากินอะไร แต่มีเงินซื อบ้ านในราคาหลายล้ าน
บาท รวมถึงบางคนซื อแล้ วแต่ให้ สามีชาวต่างชาติอยูแ่ ทน อีกทังมี
 กรณีทีชายต่างชาติ
มาร้ องเรี ยนกรมทีดินว่าถูกภรรยาขับไล่ออกจากบ้ าน ภรรยาทิ งหลังจากได้ เงินซื อบ้ านไว้
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แล้ ว ซึงกรมทีดินจะไปสอบสวน และพบว่ามีหลายรายทีชี แจงไม่ได้ วา่ นําเงินมาจากไหน
แต่เมือตรวจสอบไปเรื อย ๆ ก็พบว่ามีการนําเงินมาจากสามีชาวต่างชาติ จึงถือว่าเป็ น
การให้ ข้อมูลทีเป็ นเท็จ กรมทีดินจึงเพิกถอนกรรมสิทธิ หรื อไม่เช่นนันก็
 ให้ บริ ษัทซื อขาย
ทีดินไปตกลงกับผู้ซื อเอง โดยอาจจะเป็ นการคืนเงินและเพิกถอนกรรมสิทธิคืนก็ได้
สวัสดีค่ะ
คื อ มี เ รื องอยากจะเรี ย นถามเล็ ก น้ อ ยค่ะ ทราบมาว่ า ผู้ห ญิ ง ที แต่ ง งานกับ คน
ต่างชาติถ้าจะซื อทีดินทีเมืองไทยต้ องให้ สามีเซ็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า เงินทีซื อนี เป็ น
ส่วนตัวและไม่ใช่สินสมรสแต่อย่างใด แต่กรณีของหนูซื อเป็ นบ้ านของโครงการ (ใน
สัญญาซื อขายเป็ นชือของหนูคนเดียว) อย่างนี ต้ องให้ สามีเซ็นตามเงือนไขข้ างบนหรื อ
เปล่าคะ? ถ้ าต้ องเซ็น แต่ในวันโอนกรรมสิทธิสามีไม่ได้ ไปด้ วย (ว่าทราบมาเช่นกัน) ไป
ลงลายลักษณ์อกั ษรได้ ทีสถานทูตหรื อสถานกงสุลทีประเทศนัน ๆ ได้ ใช่ไหมคะ? ถ้ าใช่
แล้ วเราต้ องใช้ เอกสารอะไรบ้ างคะในวันนัน?

เสร็ จแล้ วก็เอาเอกสารทีเซ็นนี ไปยืนให้
เจ้ าหน้ าทีกรมทีดินวันทีเราจะโอนใช่ไหมคะ? เพือนของหนูตอนทีเค้ าโอนสามีเค้ าไปด้ วย
แต่เค้ าบอกว่าสามีไม่ได้ เซ็นอะไรทังนั
 นเจ้
 าหน้ าทีเค้ าแค่สอบถามนิดหน่อยว่าแต่งงาน
กันนานหรื อยังแล้ วก็ขอดูทะเบียนสมรส ตรงนี หนูเลยสับสนและเริ มไขว้ เขวค่ะ ถ้ าสามี
ไม่ต้องเช็นแล้ วจะมีปัญหาอะไรตามมาภายหลังหรื อเปล่าคะ? หนูก็อยากทําอะไรทีเข้ า
ตามตรอกออกตามประตู ขนาดสามีของหนูเค้ ายังบอกเลยค่ะว่าเค้ าต้ องเซ็นตรงนัน
แล้ วก็มีอีกเรื องหนึงทีต้ องการถามค่ะหลังจากทีโอนแล้ วเอาชือเค้ าเข้ าในทะเบียนบ้ าน
ด้ วยได้ ไหมคะ? และต้ องทําอย่างไรบ้ างคะ? ทีรบกวนก็มีเท่านีแหละค่ะ ขอความ
กระจ่างด้ วยค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
จ.
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สวัสดีครับคุณจ. ขอแยกตอบเป็ นข้ อ ๆ ดังนี ครับ
1. หญิงไทยทีสมรสกับชาวต่างชาติหรื ออยู่กินกับชาวต่างชาติสามารถซื อทีดินที
ประเทศไทยได้ โดยจะต้ องมีหนังสือจากสามีหรื อคู่ชีวิตยืนยันว่า เงินทีซื อนันเป็
 นของ
คุณแต่เพี ยงผู้เดียวไม่ใช่สินสมรส หากไม่สามารถเดินทางไปด้ วยตนเอง จะต้ องทํา
หนังสือและไปเซ็นชือต่อหน้ ากงสุลทีสถานทูตไทย และนําไปยืนกับสํานักงานทีดินในวัน
จดทะเบียนซื อขาย
2.กรณีเพือนของคุณนัน หากมีผ้ รู ้ องเพือนคุณอาจถูกเพิกถอนกรรมสิทธิ ทําให้
เกิ ด ปั ญ หาในภายหลัง คื อ ต้ อ งเสี ย สิ ท ธิ ใ นที ดิ น และอาจจะสูญ เสี ย เงิ น ด้ ว ยหากไม่
สามารถตกลงกับผู้ขายได้ ดังรายละเอียดทีอธิบดีกรมทีดินได้ อธิบายให้ ฟังข้ างต้ นแล้ ว
นัน คือถ้ าไม่มีการตรวจสอบหรื อร้ องเรี ยน ก็อาจจะผ่านไปได้ ด้วยดี แต่ก็อาจจะเกิ ด
ปั ญหาติดตามมาได้ ในภายหลัง
3. เมือซื อทีดินพร้ อมบ้ านแล้ ว คุณเองเป็ นเจ้ าของบ้ านสามารถให้ สามีมาเข้ าชือ
อยูใ่ นทะเบียนบ้ านคุณได้ ครับ (หากเขาได้ สทิ ธิอยูเ่ มืองไทยถูกต้ องตามกฎหมาย)
การมาตรวจบ้ านและสถานะการอยู่ร่วมกันจริง
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
เรามาอยูท่ ีเบลเยียมได้ 1 เดือนกับ 1 อาทิตย์แล้ วโดย cohabitation visa ตํารวจ
มาตรวจทีบ้ าน 1 ครัง หลังจากนันก็
 ไปทําสัญญาการอยูร่ ่ วมกันทีอําเภอเรี ยบร้ อยแล้ ว
ค่ะ และได้ ถือโอกาสให้ แฟนถามว่าต้ องรออีกกีวันจึงจะได้ บตั รสีส้มและ ID และถ้ าวีซา่
หมดจะต่ออย่างไร ? (ได้ วีซา่ มา 3 เดือนค่ะ) เจ้ าหน้ าทีตอบว่าคุณต้ องพิสจู น์วา่ คุณรู้จกั
กันมานาน ถ้ าไม่พิสจู น์จะต่อวีซา่ ไม่ได้ งงเลยค่ะ..แฟนก็งง แฟนอธิบายว่าเราพิสจู น์
แล้ วทีสถานทูตเบลเยียมในไทยว่าเรารู้จกั กันมา 3 ปี เขาบอกว่าสถานทูตกับอําเภอคน
ละส่วนไม่เกียวกัน!! Cohabitation ใคร ๆ ก็ทําได้ แม้ ร้ ูจกั กันแค่ 2-3 วัน งงมากค่ะ
เท่าทีศึกษากับประสบการณ์ของเพือน ๆ ไม่ต้องพิสจู น์อีกรอบนีคะ หลังทํา
สัญญาอยูร่ ่วมกันก็รอบัตรกับ ID เลยใช่ไหมคะ? เราเถียงเขาไม่ได้ คะ่ เพราะทุกอย่างเรา
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ต้ องทําตามเขาสัง....
อยากขอความกรุ ณาจากคุณชาดําเย็น หรื อเพือน ๆ ผู้มี
ประสบการณ์ช่วยด้ วยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับสูเ่ บลเยียมอันหนาวเหน็บ ถูกต้ องครับทางอําเภอสามารถยืนขอให้
มีการตรวจสอบได้ อีกครัง ไม่วา่ จะเป็ นการจดทะเบียนอยูร่ ่วมกันหรื อจดทะเบียนสมรสก็
ตาม กรณีทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเป็ นการจดทะเบียนหลอก ตํารวจเคยเรี ยกผมไป
แปลให้ เพือตรวจสอบหลังการจดทะเบียนสมรสของคนไทยหลายครั ง ว่าเป็ นการอยู่
ร่วมกันหรื อแต่งงานจริ งหรื อไม่
สถานทูตเบลเยียมในไทยเป็ นเพียงด่านแรกทีตรวจสอบข้ อมูล แล้ วออกวีซ่าให้
คุณเดินทางเข้ ามาได้ เท่านัน แต่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันจริ งก็ไม่ต้องกังวล ถึงวีซา่ ทีได้ รับจะ
หมดอายุและยังไม่ได้ รับบัตรประจําตัวต่างด้ าวก็อยู่ตอ่ ไปได้ เรื อย ๆ จนกว่าจะได้ บตั ร
ปรกติแล้ วไม่คอ่ ยมีปัญหาหรอกครับถ้ าไม่ถกู หลอกมา ใจเย็นอดทนร้ องเพลงรอ เดียวก็
ได้ ขอให้ มีความสุขนะครับ
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
ขอบคุณมาก ๆ เลยสําหรับคําตอบทีรวดเร็ วทันใจค่ะ ทุกคําชืนชมทีคุณได้ รับ
จากชาวไทยในเบลเยียม เราขอยืนยันด้ วยความจริ งใจอีกหนึงเสียงนะคะว่าคุณนีสุด
ยอดจริ ง ๆ และก่อนมานีก็ได้ อ่านประวัติของคุณจากคูส่ ร้ างคู่สม..ชืนชมค่ะ และจะยก
คุณเป็ นตัวอย่างการสู้ชีวิตในประเทศอันหนาวเหน็บนี แน่นอนค่ะ
ตกลงว่ากรณีของเราคงไม่มีทางเลือกแล้ วค่ะ ตอนยืนวีซ่าทีเมืองไทยรวบรวม
เอกสารพิสจู น์ 2 ชุด ต้ นฉบับและสําเนาหนาอย่างละ 1 นิ วได้ ค่ะ สู้อีกตังค่
 ะกับการ
รวบรวมเอกสาร
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ให้ สามีฝรั งรั บลูกติดเป็ นบุตรบุญธรรมดีหรื อไม่ เงิน Chômage คืออะไร
สวัสดีค่ะพีชาดําเย็นและพี ๆ นิตยสารเพือนไทยทุกๆ คน
พีชาดําเย็นคะ หนูต้องขอโทษพีด้ วยนะคะทีเขียนจดหมายมาหาพีช้ า เพราะว่าหนู
ไม่ร้ ู จะเริ มต้ นอย่างไรดี และอีกอย่างหนูอายค่ะ กลัวเขียนภาษาไทยไม่ถกู กลัวพีอ่านไม่
ออก สงสารคนเรี ยนน้ อยเถอะนะคะ เพราะว่าหนู ป.6 ก็ไม่จบดี พออ่านออกเขียนได้ นิด
หน่อยค่ะ หนูมีปัญหาอยากจะถามพีชาดําเย็นและพี ๆ เพือนไทยหลายข้ อเลยค่ะ ขอ
ความกรุณาช่วยตอบจดหมายหนูทีนะคะ จะรออ่านในฉบับหน้ านะคะ
หนูเ ป็ นสมาชิ กเพื อนไทยนะคะ ตอนแรกไม่ร้ ู จัก พี ชาดํ าเย็ น แนะนํ า ถึง ได้ ร้ ู จัก
ขอบคุณอีกครัง นะคะทีแนะนําหนังสือดี ๆ ให้ หนูได้ อ่านหนูอยากถามว่า ถ้ าแฟนหนูเขา
โอนลูกชายหนูเป็ นลูกบุญธรรม หรื อรับเป็ นบุตรบุญธรรมของเขา จะมีสิทธิในทรัพย์สิน
ของเขาหรื อไม่ และมันจะเป็ นผลดีสําหรับหนูและลูกชายหนูหรื อไม่ เพราะว่าแฟนหนู
เขามีลกู สองคน แต่หนูมีคนหนึง และหกเดือนทีแล้ วแฟนหนูซื อบ้ านอีกหนึงหลัง เขาพา
หนูไปเซ็นสัญญาซื อขาย หนูก็เซ็น แต่ก็ไม่ร้ ู เขาให้ เซ็นอะไร เพราะหนูอ่านไม่ออก ตอนนี 
แฟนหนูเขามีบ้านสองหลังค่ะ แฟนหนูบอกว่าจะพาไปทําโนแตร์ ให้ หนู มันคืออะไรคะ
ทําอย่างไรดี หรื อไม่ดี หนูยงั ไม่ตอบตกลงเพราะว่าหนูจะรออ่านคําตอบของพีก่อน หนู
ค่อยไปทําค่ะ เพราะหนูไม่เข้ าใจ
1.ตอนนี หนูแต่งงานกับแฟนได้ สามปี แล้ ว ถ้ าเกิดว่าหนูกบั ลูกชายได้ สองสัญชาติ
จะดีไหม คือ ทังไทยและเบลเยี

ยม หนูจะมีสทิ ธิมีบ้านมีทีนาทีเมืองไทยได้ ไหมคะ
2.ตอนนี หนูไปเรี ยนภาษาฝรังเศสค่ะ แต่ก็อย่างนัน แหละพีเพราะคนมันหัวไม่ดี
เรี ยนจะสองปี แล้ วก็ยงั งู ๆ ปลา ๆ อ่านได้ นิดหน่อย (พูดได้ นิดหน่อย) คือปั ญหามันอยู่
ทีว่า เพือน ๆ ทีเรี ยนกับหนูมีหลายชาติหลายภาษา แต่ทกุ คนมีเงิน C.P.A.S. Chômage
หนูไม่เข้ าใจว่ามันเป็ นเงินอะไร ทําไมเพือน ๆ หนูเขาถึงได้ แต่หนูทีเป็ นคนไทยเขาบอก
ว่าไม่ได้ ไม่มีในสัญญา แฟนหนูเคยโทรหรื อเขียนจดหมายไปที ONEM FOREM แต่เขา
บอกไม่ได้ ต้ องทํางานก่อน ถึงหนูจะมีใบทํางานทีเมืองไทยมาเขาก็ไม่ให้ แต่เพือน ๆ หนู
มีทงโคลั
ั  มเบีย โมร็ อกโก เซเนกัล รัสเซีย กานา โคโซโว ทําไมทุกคนได้ หมดแต่มีไทยและ
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เวียดนามไม่ได้ พีช่วยตอบหนูทีนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้ าค่ะ หนูอยากรู้วา่ มันเป็ นเงิน
อะไรทําไมคนเอเชียไม่ได้ !
หนูจะรออ่านคําตอบของพีชาดําเย็นในฉบับหน้ านะคะ
ด้ วยความเคารพอย่างสูง
สุ
ปล. ขอบคุณนะคะทีอ่านจดหมายของหนูจนจบ พีชาดําเย็นคงไม่ใจดําถึงกับ
ไม่ตอบจดหมายหนูนะคะ
สวัสดีครับคุณสุ
ขอชืนชมว่าคุณเขียนจดหมายได้ สละสลวย เข้ าใจง่ายและไม่มีคําสะกดผิดเลย
ผมเคยอ่านจดหมายคนจบ ดร.บางคนอ่านสามเทียวยังไม่เข้ าใจเลย ต้ องขอโทษด้ วยที
ไม่ได้ ตอบในฉบับทีแล้ ว เพราะได้ รับจดหมายตอนปิ ดเล่มแล้ ว เลยยกยอดมาตอบให้
ฉบับนี  หวังว่าคงไม่ช้าเกินไปนะครับสําหรับการตัดสินใจไปทําโนแตร์
1.

ลูกชายคุณเป็ นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสามีคุณ เขาจะได้ รับสิทธิ เท่า
เทียมกับบุตรทีเกิดตามสายโลหิตทุกประการ พูดง่าย ๆ ถ้ าเขามีทรั พย์ สินคือ
บ้ าน และแก้ วแหวนเงินทอง คิดเป็ นมูลค่าสามล้ านยูโร ก็จะตกกับลูกเขาสองคน
กับลูกชายคุณทีเป็ นบุตรบุญธรรมคนละส่วนเท่า ๆ กัน แต่สิทธิ ในมรดกจะตก
เป็ นของลูกก็ต่อเมือคุณทีเป็ นภริ ยาตามกฎหมายเสียชีวิตก่อน ตอนทีคุณยังมี
ชีวิตอยู่ก็ยงั อาศัยในบ้ านได้ และเก็บกินดอกเบี ยจากเงินทีเขามีอยู่ได้ ลูก ๆ ที
เป็ นผู้รับมรดกจะยังไม่ได้ รับสิทธิในการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินอย่างเต็มที สําหรับ
การทําโนแตร์ นนั  เป็ นการจดทะเบียนทีมีหลากหลายรู ปแบบ เช่น สัญญาแบ่ง
ทรั พ ย์ สิ น หลั ง การสมรส สั ญ ญาข้ อตกลงจั ด การทรั พ ย์ สิ น หลั ง การหย่ า
พินยั กรรม ฯลฯ ดังนัน ก่อนทีจะเซ็นอะไรควรจะต้ องทําความเข้ าใจให้ ดี ถ้ าไม่
เข้ าใจก็ขอให้ เขาหาล่ามแปลเอกสารดังกล่าวให้ หรื อจะขอให้ มีล่ามมาอธิบาย
รายละเอียดให้ ในวันเซ็นก็ได้
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2.

3.

คุณและลูกชายสามารถถือสองสัญชาติได้ โดยทีกฎหมายของเบลเยียมและไทย
ไม่ได้ มีข้อห้ าม และถือพาสปอร์ ตได้ สองเล่ม เข้ าประเทศไหนก็ใช้ หนังสือเดินทาง
ประเทศนัน หญิงไทยทีสมรสกับชาวต่างชาติ หรื ออยูก่ ินกับชาวต่างชาติสามารถ
ซื อทีดินทีประเทศไทยได้ โดยจะต้ องมีหนังสือจากสามีหรื อคู่ชีวิตยืนยันว่า เงินที
ซื อนันเป็
 นของคุณแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่สินสมรส หากไม่สามารถเดินทางไปด้ วย
ตนเอง จะต้ องทําหนังสือ และไปเซ็นชือต่อหน้ ากงสุลทีสถานทูตไทย และนําไป
ยืนกับสํานักงานทีดินในวันจดทะเบียนซื อขาย หรื อถ้ าเป็ นทีดินมรดกก็มีสิทธิจะ
ได้ รับอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
ดีแล้ วครับทีไปเรี ยนภาษาฝรังเศส เราอยู่บ้านเขาก็ต้องเรี ยนรู้ ภาษาเขา เพือช่วย
ให้ เราใช้ ชีวิตได้ ง่ายสบายขึ น พูดได้ มากน้ อยก็ดีกว่าไม่ได้ เลย อ่าน พูด ฟั งบ่อยๆ
ก็ได้ เองแหละครับ

สําหรับเงินทีถามมานัน คือเงินยังชีพทีประชาสงเคราะห์จะให้ กบั คนทีไม่มีรายได้
เพือให้ สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ไม่อดตาย กรณี ของคุณนัน สามีมีบ้านสองหลังเขาคง
ไม่ให้ หรอก ส่วนเงิน chômage เป็ นเงินคนว่างงานสําหรับผู้ทีเคยทํางานมาก่อนและตก
งานก็จะได้ รับเงินช่วยสําหรับคนตกงาน คิดตามเงินเดือนสุดท้ ายคํานวณกับระยะเวลา
งานทีทํา เราทํามาหาได้ ของเราเองไม่ต้องไปขอเงินเขากินดีแล้ วครับเรามีศกั ดิศรี คนที
ไปขอเงินยังชีพนันเป็
 นพวกสิ นไร้ ไม้ ตอก คนไทยทีไปขอเงินยังชีพอยูก่ ็มี แต่เป็ นพวกทีได้
สัญชาติแล้ ว
หนึงตัวอย่ างชีวติ จริงคนไทยในต่ างแดน
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
ดิฉนั ดีใจทียังมีคนไทยอย่างคุณทีมีนํ าใจและชี ทางให้ กบั คนอยู่ต่างแดนก็คือคน
ไทยในต่างแดนได้ ร้ ู และเข้ าใจกับปั ญหาทีเกิดขึ นกับตัวเองและอีกหลายคน ทําให้ ดิฉนั
มีกําลังใจและกายทีคิดจะต่อสู้กับชีวิตไกลบ้ านทีทุกคนต้ องต่อสู้เพือความเป็ นธรรม
และการเอารัดเอาเปรี ยบจากสามีและคนรอบข้ าง มันเป็ นความเจ็บปวดและรู้ สึกว่า
ตัวเองโง่ทีทําอะไรเขาไม่ได้ เขาก็ด่าว่าเราเป็ นคนต่างชาติ พวกเขาประเทศเขาก็จะ
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รังเกียจเราบางคนความรู้ น้อยมีมากในหมู่ฝงู ชนมีแต่ความคิดห่าม ๆ ไม่มีสมอง ไม่มี
ความคิด ไร้ มโนธรรม คอยแต่จะว่าเราไปในทางทีไม่ดี และคิดว่าพวกเขาเป็ นเทวดา
สามารถทีจะดูถกู หรื อพูดว่าแบบไหนก็ได้ ไม่มีนํ าใจ เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตวั เวลาคนของ
เขาพูดอะไร เขาเชือฟั งในสิงผิด ๆ เรามีสมองคิด มีตาดู มีหฟู ั ง ถ้ าเขาจะไม่ช่วยเรา เขา
จะพูดเป็ นคําเดียวคือ ไม่เข้ าใจ และอีกอย่าง คนไทยเราต่างบ้ านต่างพ่อแม่ ไม่มีความ
เป็ นนํ าหนึงใจเดียว มีคนพูดว่าคนไทยไม่ค่อยจะสุงสิงกัน คนจีนเขาไปอยูไ่ หนเขาก็จะมี
ไชน่าทาวน์ คนจีนไปเปิ ดร้ านขายอาหาร เขาก็เป็ นคนขาย แต่พอมีคนมาเปิ ดร้ านใหม่
เขาก็ชว่ ยเหลือกันและกัน คนไทยทีไม่มีเงินกับบ้ าน แต่ปากดีเทียวว่าคนอืนให้ เกลียดกัน
และคุยโอ้ อวดว่าตัวเองดีทกุ อย่าง แต่ไม่เคยคิดถึงพ่อแม่ผ้ รู ออยู่เมืองไทยปี แล้ วปี เล่าก็
ไม่เคยเห็นหน้ าลูก และส่งเงินส่งทองให้ พ่อแม่ใช้ จ่ายเลย หลงตัวเอง ลืมตัวต่อการอยู่
ร่ วมกับคนอืน เข้ าคาสิโน เล่นการพนัน กินเหล้ า สูบบุหรี แต่งแต่ข้างนอกให้ เขาชมว่า
สวย เจ้ าแม่เจ้ าพ่อก็เดินไม่ติดดินแล้ วละค่ะ
ความสมหวังหรื อว่าคิดผิดกันแน่ทีต้ องมาใช้ ชีวิตแบบนี  ความใฝ่ ฝั นอยากได้ ขึ น
เครื องบิน ดีใจและตืนเต้ นมาก ๆ ทีจะได้ บินไปเมืองนอก คิดว่าเป็ นสวรรค์ แต่ตอนนี มัน
ไม่ใช่ มันเป็ นนรก ยิงเป็ นคนแก่ ๆ เขาไม่เข้ าใจ เขาจะพูดและว่าต่าง ๆ นานา อยู่บ้าน
ของเธอดีทกุ อย่าง เธอมาทําไมทีนี อย่าเข้ าใจผิดว่าเราไปพูดหรื อว่าเขานะ เราจะไม่พดู
แต่จะเป็ นผู้รับฟั งเพียงอย่างเดียว เพราะว่าเราตอบเขาไป เขาไม่ฟังเราหรอก เพราะว่า
เป็ นคนบ้ านเขาทังหมด

เขาก็พดู และหัวเราะเยาะเราเหมือนลูกแกะอยู่ในฝูงเสือ เสือทัง
หิวและกระหายทีจะกินอาหารให้ ได้
ขอบคุณคุณชาดําเย็นทีอ่าน ตกผิดช่วยต่อเติมให้ ด้วย และขอบคุณทีมาเป็ นพระ
เปิ ดใจช่วยเหลือคนไทยในเบลเยียม
อัญ
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สวัสดีครับคุณอัญ
เราอยู่ต่างบ้ านต่างเมืองก็ต้องช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพ ผมเองตอนมาอยู่
ใหม่ก็โดดเดียวพอสมควร เลยคิดถึงคนทีมาใหม่วา่ เขาคงต้ องการหาทีพึงพา พูดคุย ให้
คําแนะนํา เราอยู่ไกลญาติมิตร หันไปทางไหนก็มีแต่คนแปลกหน้ า ต่างชาติ ต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรม ถ้ าไม่หนั หน้ าเข้ ามาช่วยเหลือกันแล้ ว ใครจะมาช่วยเรา
มาอยู่บ้านเขาก็ต้องเรี ยนรู้ ดูจํา และทําตาม ให้ เท่าทันกับขนบธรรมเนียม และ
ระเบียบพิธีของเขา การปรับตัวและดํารงตัวอยู่ในสังคมได้ เป็ นสิงทีจําเป็ น จิ งจกยังต้ อง
เปลียนสีเพือรั กษาชีวิตหรื อเพือหลอกล่อเหยือให้ หลงเข้ ามาหา คนเราก็เช่นกัน ต้ อง
ปรับตัวให้ ชีวติ ตังอยู
 ไ่ ด้ อย่างมันคง อะไรทีควรฟั งก็ฟัง อะไรทีควรลืมก็ลืม ทําใจให้ สบาย
แหงนมองดูฟ้า ถ้ าวันนี ฟ้าครึม ฝนตก พรุ่ งนี ก็ต้องมีวนั ฟ้าใสแดดจ้ าให้ เราอุ่นกายบ้ างละ
คิดอะไรไม่ออกก็เขียนมาบอกชาดําเย็น จะพยายามหาคําตอบให้ ทกุ อย่าง ยิ มไว้ ใจเป็ น
สุขครั บ คุณไม่โดดเดียวในเบลเยียม เพือนไทยอยู่ใกล้ คุณเสมอ ก้ าวไปข้ างหน้ าอย่า
ท้ อถอย
การทําพินัยกรรม
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็นและทีมงานทุกคน
นานแล้ ว ค่ ะ ที ไม่ ไ ด้ เ ขี ย น จ.ม.มา เพิ งนึก ขึน ได้ ว่า จะต้ อ งเขี ย น จ.ม.มาถาม
เกี ยวกับ กฎหมายอี ก แล้ ว ค่ะ ยัง ดี ที คนไทยได้ นิ ต ยสาร “เพื อนไทย” เป็ นผู้ใ ห้ ค วาม
กระจ่างในด้ านกฎหมายในเบลเยียม จะได้ ไม่ถกู ใครเอาเปรี ยบ อีกทังเราเป็

นคนไทยแท้
ๆ ยังไม่ร้ ู ข้อกฎหมายไทยเลย นับประสาอะไรกฎหมายของเบลเยียม ดิฉนั อยากจะเรี ยน
ถามคุณชาดําเย็นว่า ดิฉันอยากจะทําพินยั กรรม เพราะดิฉันไม่มีบตุ รเลย ดิฉันยังมีเงิน
อยู่ทีธนาคารไทย เพราะมานังคิด ๆ ดูว่า ดิฉันก็อายุมากแล้ ว เพือความไม่ประมาท
อยากจะทําพินยั กรรมไว้ เพราะดิฉนั ไม่ต้องการให้ ตกเป็ นของพีน้ องของดิฉนั เพราะพวก
เขาไม่เคยมาดูดําดูดีกบั ดิฉนั เลย ตอนทีดิฉันกลับไปเมืองไทยก็ได้ ไปเยียมพีน้ อง แทนที
จะดีใจทีดิฉนั ไปเยียม คอยทีจะไถเงิน คอยทีจะยืมเงิน ทังที
 พวกเขาก็มีงานทํา ดิฉนั รู้ จกั
ผู้หญิงไทยทีนีหลายคน เขาบอกดิฉันว่า จะต้ องส่งเงินไปให้ พีน้ องทีเมืองไทยทุก ๆ คน
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ถ้ าเป็ นพ่อแม่ของดิฉนั จะไม่ว่าแม้ นคําเดียว เพราะพวกท่านก็คงแก่มากแล้ ว เป็ นลูกทีดี
ก็ควรจะต้ องเลี ยงดูท่าน แต่นีอะไรพีน้ องยังหนุ่มยังสาวงอมืองอเท้ า ไม่ยอมทํามาหากิน
จะคอยเงินจากพีสาวทีมาทํางานทีเบลเยียมอย่างเดียว ก็เหมือนพีน้ องของดิฉัน พอ
ดิ ฉั น ไม่ ใ ห้ เ งิ น เขาก็ โ กรธ ไม่ ติ ด ต่ อ ดิ ฉั น อี ก เลยทุก คน ดิ ฉั น โทรไปหาน้ อ งชายด้ ว ย
ความคิดถึงลูกหลานอยากจะไปเยียมพวกเขา เขาถามดิฉนั ว่า ตอนนี มีเงินอยู่เท่าไร โอ้
โห อ้ าวจะมีเท่าไรแล้ วมันไปเกียวอะไรด้ วย ! ทํางานทีเบลเยียมงานใช้ แรงงานเหนือย
แทบตายกว่ า จะได้ เ งิ น เพื อจะเก็ บ เงิ น ไว้ เ ลี ย งตัว เองตอนแก่ ถ้ า ไม่ มี ใ ครเลี ย ง ดิ ฉั น
อยากจะเรี ยนถามคุณชาดําเย็นว่า
1. ดิฉนั ต้ องไปทําพินยั กรรมกับใคร ? ดิฉนั ต้ องเดินทางไปทําทีเมืองไทยกับ
ทนายความไทย ? หรื อว่าโนตารี ทีนี มีคนบอกว่าราคาแพงมาก แล้ วเขาจะทําได้ หรื อคะ
เพราะว่าเงินอยูท่ ีธนาคารเมืองไทย ?
2. แล้ วถ้ าดิฉนั จะต้ องทําพินยั กรรม ราคาจะแพงไหม ?
3. ดิฉันต้ องการบริ จาคเงินทังหมดที

มีให้ กับสาธารณกุศลทังหลาย

เช่น สถาน
เลี ยงเด็กกําพร้ า มูลนิธิชว่ ยผู้ยากไร้ รพ.ศิริราช รพ.สงฆ์ พระสงฆ์ทีอาพาธ ฯลฯ
4. ถ้ าดิฉนั จดทะเบียนสมรส ถ้ าสามีเสียชีวิตก่อน ถ้ าเขามีหนี สินทีดิฉนั ไม่ได้ รับรู้
ด้ วย ดิฉันจะต้ องใช้ หนี ให้ ด้วยหรื อเปล่า ? เพราะดิฉนั ไม่ได้ ทํางานมานานแล้ ว เป็ น
แม่บ้านอย่างเดียว
5. ถ้ าดิฉนั จะต้ องเซ็นเอกสารต่าง ๆ ทีดิฉนั อ่านไม่ออก (ภาษาดัตช์) ดิฉนั ควรหา
ล่ามมาแปลให้ ติดต่อได้ ทีไหนคะ เพือความแน่ใจ
ขอแสดงความนับถือ
เบญ
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สวัสดีครับคุณเบญ
ดีใจทีนิตยสารเพือนไทยให้ ประโยชน์กับคนไทยในเบลเยียม กําลังว่าจะขอให้
คุณภาค ภูมิเขียนเรื องพินยั กรรมอยูเ่ ชียว
1. การทําพินัยกรรมนัน คุณสามารถทําได้ โดยการเขียนด้ วยลายมือตนเอง ที
สําคัญคือจะต้ องลงวันเดือนปี และเซ็นชือ ถ้ าต้ องการให้ มีผ้ รู ับรู้ เป็ นทางการก็อาจจะไป
ให้ กงสุลสถานทูตรับรองลายเซ็นคุณ
2. ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใด ๆ นอกจากค่ารับรองลายเซ็น
3. คุณระบุว่า เงินสดในธนาคาร... บริ จาคให้ องค์กร รพ.ใด จํานวนเท่าไหร่ ...
หรื อทรัพย์สนิ อืนทีมีก็ระบุวา่ ให้ ขายแล้ วบริ จาคให้ ...
4. หนี สินของสามีจะตกทอดถึงคุณในฐานะผู้รับมรดก ถ้ าหนี มากกว่าทรัพย์สิน
คุณก็ต้องรับ เว้ นแต่วา่ คุณแจ้ งสละสิทธิในกองมรดก
5. คุณไม่ควรจะเซ็นชือในเอกสารทีอ่านไม่ออกหรื อไม่เข้ าใจ ล่ามสาบานตนจะ
ทําหน้ าทีแปลและอธิบายรายละเอียดให้ ก่อนทีคุณจะเซ็นชือ รายชือล่ามคุณสามารถ
ขอได้ จาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ทีอยูเ่ ลขที 876 Chaussée de Waterloo, 1000 Brussels
โทร. 02/640 6810 โทรสาร 02/648 3066
หรื ออีเมล thaibxl@thaiembassy.be
การเปลียนหรือไม่ เปลียนคํานําหน้ าชือ และผลของการสมรสกับคนต่ างชาติ
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
จุ๋มอยากจะสอบถามเกียวกับเอกสารบางอย่างทีอาจจําเป็ นต้ องเปลียนแปลง
เอกสาร ในกรณีทีจุ๋มต้ องอาศัยอยูท่ ีเบลเยียม ต้ องขอโทษด้ วยทีจุ๋มรบกวนคุณชาดําเย็น
ในการตอบคําถาม ถ้ าคุณชาดําเย็นมีความรู้ เรื องดังกล่าวและมีเวลาว่างรบกวนตอบ
กลับด้ วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างมาก เนืองจากจุ๋มมีข้อสงสัยบางประการเกียวกับ
เอกสารทีต้ องเปลียนแปลงหรื อไม่ อย่างไร ตามข้ อมูลข้ างล่าง
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1. จุ๋มแต่งงานทีสวิสฯ และจดทะเบียนทีสวิสฯ ไม่ได้ แต่งทีประเทศไทย
ปั จจุบนั จุ๋มใช้ นามสกุลตัวเอง แค่เปลียนจาก Miss เป็ น Mrs. และในปี 2555 จุ๋มต้ อง
เปลียน Thai passport (เนืองจากหมดอายุ 2 เม.ย. 2555) และบัตรประชาชน
ไทย (เนืองจากจะหมดอายุ 8 พ.ย. 2555) แล้ วอย่างนี จําเป็ นไหมคะจุ๋มต้ องแปลเอกสาร
(ที จดทะเบี ย นสมรสที สวิ ส ) ที สถานทู ต ไทยที บรั ส เซลส์ จากภาษาเยอรมัน เป็ น
ภาษาไทยหรื อ ยัง ไงคะ เพื อใช้ เ อกสารที แปลดัง กล่ า ว เพื อประกอบในการเปลี ยน
Passport และบัตรประชาชนไทย
2. แล้ วในกรณีการเปลียน Thai passport (สามารถทําได้ ทีไทย ถ. บางนาตราด
ได้ เลยหรื อเปล่า) ส่วนบัตรประชาชน ต้ องไปทําทีอําเภอ ทีบ้ านเกิด แล้ วต้ องใช้ เอกสาร
อย่างอืนแนบไหมคะ
3. เนืองจากจุ๋มมีสมบัติเป็ นของตัวเองทีหามาได้ ก่อนแต่งงาน ทํางานเยอะมากที
เมืองไทย และซื อไว้ ก่อนแต่งงาน (มีรถ บ้ าน และทีดิน 3 ผืน แต่จ่ายหมดเรี ยบร้ อยแล้ ว
เป็ นชือจุ๋ม และใช้ คําว่า นางสาว...) เราไปเปลียนเป็ นนางทีหลังได้ ไหมคะหรื อคงไว้
อย่างนันก่
 อนหรื อยังไงคะ หรื อต้ องใช้ เอกสารอะไรบ้ างเพือแนบในการเปลียนเอกสาร
4. ในส่วนทะเบียนบ้ าน จุ๋มต้ องเปลียนเป็ นคําว่า นาง ไหมคะ แต่ในทะเบียน
บ้ านมีชือจุ๋มคนเดียว หรื อต้ องเปลียนคําว่านางในทะเบียนบ้ าน พร้ อมกับบัตรประชาชน
ใหม่หรื อยังไงคะ
5.จําเป็ นไหมคะ จุ๋มจดทะเบียนทีสวิสฯ อย่างเดียว แล้ วย้ ายมาอยู่ทีเบลเยียม
จําเป็ นต้ องจดทะเบียนแต่งงานทีเมืองไทยด้ วยไหมคะ แล้ วการทีเราจดทีสวิสฯ แล้ วย้ าย
มาอยูท่ ีเบลเยียม เราจะได้ รับความคุ้มครองจากรัฐบาลเบลเยียมไหมคะ เพราะเราไม่ได้
แต่งงานทีเบลเยียม แล้ วอย่างนี  จําเป็ นต้ องแจ้ งทีสถานทูตไทยทีเบลเยียม (บรัสเซลส์
ไหมคะ แล้ วถ้ าต้ องแจ้ งต้ องทําอย่างไรจึงจะได้ สทิ ธิค้ มุ ครองเหมือนเราแต่งงานทีนี) สามี
จุ๋มเป็ นคนเบลเยียมแต่ไปทํางานทีสวิสฯ แต่ตอนนี กลับมาทํางานทีเบลเยียม ทําให้ จ๋มุ
ต้ องย้ ายตามมาอยู่ทีนี ถ้ ายังไงรบกวนแจ้ งกลับด้ วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างมากทีให้
ความรู้คะ่ จุม๋
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สวัสดีครับคุณจุ๋ม
1.ผมได้ สอบถามกับกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งบรัสเซลส์ ได้ รับคําตอบ
ว่า การเปลียนคํานําหน้ าชือ นามสกุล ต้ องไปยืนเรื องทีทําการอําเภอทีเมืองไทยเท่านัน
เพราะข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ จะมีเพียงกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเท่านันเป็
 น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ ไขได้ ไม่ใช่สถานทูตไทยในต่างประเทศ กล่าวคือ จะต้ องทํา
การแปลทะเบียนสมรสและผ่านขัน ตอนการรั บรองเอกสาร แล้ วนํ าใบแปลไปยืนขอ
เปลี ยนคํ า นํ า หน้ า ชื อจากนางสาวเป็ นนาง เปลี ยนบัต รประจํ า ตัว ประชาชนเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วจึงเดินทางไปทําพาสปอร์ ตจะเป็ นทีประเทศไทยหรื อทีสถานทูตไทยก็ได้
2.การทําบัตรประชาชนต้ องทําทีอําเภอทีมีชืออยู่ในทะเบียนบ้ าน ไม่ใช่ทีบ้ าน
เกิด (กรณีทีได้ ย้ายไปอยู่ทีอืนทีไม่ใช่บ้านเกิด) เอกสารก็ใช้ เพียงบัตรประชาชนเก่าและ
ทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ านตัวจริ ง การทําหนังสือเดินทางหรื อพาสปอร์ ตนันจะยื
 นขอทํา
ทีสํานักงานหนังสือเดินทางทีไหนก็ได้ ครับ ใช้ บตั รประชาชนใบเดียว สามวันได้ เร็ วกว่า
ทําทีสถานทูตไทยในต่างประเทศ เพราะระบบในประเทศไทย เขาต่อออนไลน์ได้ และก็
ไม่ต้องรอจัดส่งเล่มพาสปอร์ ตมาทางถุงเมล์การทูต
3.ถ้ าไม่มีการซื อขายก็คงไม่จําเป็ นต้ องไปเปลียนให้ ย่งุ ยากเสียเวลา กรรมสิทธิ
ในทรัพย์สินจะเป็ นรถ บ้ าน ทีดิน ก็ยงั เป็ นของผู้มีชืออยู่ในเอกสารสิทธิคือ ทะเบียนรถ
โฉนดทีดิน และทรัพย์สนิ ทังหมดก็

ยงั เป็ นของคุณแต่เพียงผู้เดียว
4.เมือยืนขอเปลียนคํานําหน้ าชือ ทางอําเภอก็จะแก้ ไขในทะเบียนบ้ าน พร้ อมกับ
บัตรประชาชนทีจะทําใหม่ครับ
5.ไม่จําเป็ นครับ แต่จะทําก็เป็ นการดี โดยการนําทะเบียนสมรสไปยืนทีอําเภอที
อยู่ เพื อให้ ท างการเบลเยี ย มรั บ รองการสมรสอี ก ครั ง สํ า หรั บ สถานทูต ไทยนัน ไม่
จํ าเป็ นต้ องแจ้ ง แต่การแจ้ งชื อและที อยู่เพื อให้ สถานทูต ไทยจัด เก็ บไว้ ในฐานข้ อ มูล
สําหรับการติดต่อหรื อส่งข่าวสารให้ ทราบในอนาคต
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สิทธิในทีดินภายหลังสมรสกับคนต่ างชาติ
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็นและทีมงามทุกท่ าน
เป็ นครัง แรกทีดิฉนั มีโอกาสเขียนจดหมายมาทักทายคุณชาดําเย็น นับตังแต่
 ดิฉนั
มาอาศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยียมนานถึง 4 ปี แล้ ว
ก่อนอืนดิฉนั ต้ องขอขอบคุณทางนิตยสาร “เพือนไทย” เป็ นอย่างมาก มีหลายสิง
หลายอย่างทีดิฉันไม่ค่อยเข้ าใจเกียวกับความเป็ นอยู่และกฎระเบียบของคนทีนี แต่ว่า
ดิฉันโชคดีทีตังแต่
 ปีแรกทีมาอยู่ ดิฉันได้ สมัครเป็ นสมาชิกนิตยสารเพือนไทยทีวัดไทยธรรมาราม ทําให้ ดิฉนั รู้ สกึ อบอุน่ และมีความรู้ความเข้ าใจในกฎระเบียบสังคมทีนีได้ เป็ น
อย่างดีมากขึ น
เมือไม่นานมานี  ดิฉนั ได้ ทําเรื องขอเปลียนสัญชาติ ตอนนี อยู่ระหว่างยืนเอกสาร
ไปทีคอมมูนทีดิฉันอาศัยอยู่ ดิฉันมีคําถามทียังไม่เข้ าใจเท่าไหร่ ขอความกรุ ณาคุณชา
ดําเย็นช่วยตอบให้ ความกระจ่างกับดิฉนั ด้ วยนะคะ
1.ดิฉันได้ อ่านเจอเกียวกับคนไทยทีสมรสกับชาวต่างชาติ จะถูกลดสิทธิในการ
ครอบครองบ้ าน ทีดิน ไม่ทราบว่าข้ อเท็จจริ งเป็ นอย่างไรค่ะ
2.หากเป็ นเช่ น นัน สมมุติ ว่า ดิ ฉัน นํ า เงิ น สดหรื อ เช็ ค ไปซื อ บ้ า นพร้ อมที ดิ น ใน
เมืองไทยในนามของมารดาหรื อญาติ แล้ วทําพินยั กรรมมอบให้ แก่ดิฉนั ในภายหลังจะได้
หรื อไม่
3.ดิ ฉันมี ค วามตัง ใจที จะกลับ ไปอยู่ที เมื อ งไทยอย่างแน่น อน หากดิ ฉัน ได้ รั บ
สัญชาติเป็ นคนเบลเยียม ดิฉนั จะมีสิทธิกลับไปอยู่ทีเมืองไทยได้ นานสักแค่ไหนและต้ อง
ทําอย่างไรบ้ าง หากว่าดิฉันจะใช้ ชีวิตทีเมืองไทยมากกว่าทีประเทศเบลเยียม หรื อถ้ า
หากดิฉนั จะต้ องติดตามสามีไปในประเทศอืน ๆ จะมีผลกระทบอะไรบ้ างหรื อไม่อย่างไร
คะ
สุดท้ ายนี  ดิฉันขอให้ นิตยสารเพือนไทยจงอยู่คู่คนไทยในเบลเยียมไปนานเท่า
นานค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
น้ องปาล์ม
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สวัสดีครับน้ องปาล์ ม
ขอขอบคุณแทนคณะกรรมการบริ หารและนักเขียนนิตยสารเพือนไทยทีสร้ าง
ความสุขใจให้ คนไทยในเบลเยียมเสมอมา
1.หญิ งไทยทีสมรสกับคนต่างชาติ ไม่ได้ ถูกลดสิทธิ ในการครอบครองทีดินใน
เมืองไทยครับ สามารถซื อทีดินได้ โดยต้ องมีหนังสือรับรองจากสามีว่า เงินทีซื อเป็ นเงิน
ส่วนตัวของตนเอง ไม่ใช่ของสามี และสามารถรับทีดินทีเป็ นมรดกได้ ไม่มีปัญหา และ
สามารถตกทอดถึงลูกคุณทีได้ รับสัญชาติไทยตามคุณด้ วยเช่นกัน
2.คุณไม่จําเป็ นต้ องซื อทีดินในนามคนอืนเลย เพราะกฎหมายให้ สิทธิในการซื อ
และครอบครองอย่างถูกต้ อง เพียงแต่ต้องทําเอกสารเพิมหนึงฉบับให้ สามีลงนามว่า
ไม่ใช่เงินของเขาเป็ นเงินของคุณ
3.เมือได้ รับสัญชาติเบลเยียม คุณก็ยงั ถือสัญชาติไทยได้ ด้วย ถือสองสัญชาติ
พาสปอร์ ตสองเล่ม เดินทางออกและเข้ าเบลเยียมก็ใช้ หนังสือเดินทางเบลเยียม ออก
และเข้ า ประเทศไทยก็ ใ ช้ ห นัง สื อ เดิ น ทางไทย สามารถอยู่ทัง สองประเทศได้ ไ ม่ มี
กําหนดเวลาเพราะคุณเป็ นพลเมืองทังไทยและเบลเยี

ยม หากไปอยู่ประเทศอืนก็คงต้ อง
พิจารณาเป็ นรายประเทศว่าจะใช้ สทิ ธิพลเมืองประเทศไหนดีกว่า
ทําอย่ างไรถ้ าสามีเอาเปรี ยบและทําร้ ายร่ างกาย
เรี ยนคุณชาดําเย็นทีเคารพอย่ างสูง
ดิฉนั ชือ นางสาวมธุรส (นามสมมุติ) เกิดวันที 12 กันยายน จดทะเบียนสมรสกับ
ชายชาวเบลเยี ยมเมื อวันที .. และติด ตามคู่สมรสเข้ ามาอยู่ในประเทศเบลเยี ยมเมื อ
วันที ...มีบตั รประจําตัวประชาชน F KAART ออกให้ เมือปี 2010 หมดอายุปี 2015 มี
บุตรทีเมืองไทยกับชายไทยสองคน ตอนนี ดิฉนั ทํางานแล้ วทีบริ ษัททําความสะอาดบ้ าน
ชือ..... ทีอยู่ตอนนี คือ..... อาศัยอยู่กบั บิดา มารดาของสามีอยู่ทีนีได้ ประมาณหก
เดือน ทํางานได้ ประมาณสีเดือนกว่า ปั ญหาดิฉันมีมากมายหลายอย่างทีเกิดขึ นทีนีทัง
สามี พ่อแม่สามี
ดิฉนั ขอเริ มต้ นจากทีว่า ตังแต่
 ฉนั มาอยูท่ ีนีก็เริ มทํางานเลยเพราะอยากจะย้ ายไป
อยู่ตามลําพังสามีภรรยาให้ เร็ วทีสุด แต่ก็ไม่เป็ นอย่างทีหวังได้ ตังแต่
 ทํางานมาดิฉันไม่
เคยได้ รับเงินเดือนผ่านบัญชีของตัวเองเลย เงินเดือนดิฉันก็ตกไปเข้ าบัญชีกับสามี ซึง
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ดิฉนั ก็โง่เรื องนี มานาน และเรื องเงินสามีดิฉนั ก็ไม่คอ่ ยจะเป็ นธรรมเท่าไรนัก เขาทําอะไร
เรื องเงินเขาไม่เคยถามเราก่อนว่าจะทํา หรื อจะให้ ใคร จ่ายอะไร เขาทําของเขาคนเดียว
ดิฉันไม่เคยได้ ร้ ู เรื องเลยถ้ าดิฉนั ถามเรื องเงินเขาก็ไม่แจกแจงรายละเอียด จึงทําให้ ดิฉนั
ไม่พอใจเรื องนี  เจ้ านายทีทํางานเขาก็สงสารทีชีวิตดิฉนั ไม่คอ่ ยจะดี เขาก็พาไปเปิ ดบัญชี
โดยที สามี ดิฉันไม่ร้ ู เรื อง แต่มีอ ยู่วันหนึงเขารู้ เรื องเขาก็ พาลโกรธ ดิฉันมี สามี ใจร้ อน
ขี โมโห เวลาเขาโกรธ หรื อเวลาทีดิฉันทะเลาะกัน เขาจะทําร้ ายร่ างกายดิฉันบ่อยครั ง
บางครัง ก็มีรอยเขียวชํ า หลายต่อหลายครัง จนดิฉนั ทนไม่ได้ กบั การทํารุ นแรงของเขา
ดิฉันจึงได้ ตดั สินใจไปหาหมอและขอใบรับรองแพทย์ เรื องถูกทําร้ ายร่ างกายจากสามี
ตอนนี ดิฉันได้ ฝากใบรับรองแพทย์ไว้ กับเจ้ านาย เพราะเกรงว่าถ้ าหากเขารู้ เรื องนี ก็จะ
เป็ นปั ญหาหนัก และดิฉนั ก็ไม่กล้ าไปแจ้ งความทีสถานีตํารวจเพราะถ้ าดิฉนั ไปแจ้ งดิฉนั
ไม่ร้ ู วา่ จะเกิดอะไรขึ นกับตัวดิฉนั เอง เพราะดิฉนั ไม่ร้ ู จกั ใคร ไม่ร้ ู จะเริ มต้ นยังไง เงินก็ไม่มี
พอยังคิดว่าตัวเองยังอ่อนแอทีนีอยู่ แต่มีเพือนไทยหลายคนลงความเห็นว่าสามีดิฉัน
ไม่ใช่คนดี เลิกซะ แต่ดิฉนั กลัว ไม่ร้ ูจะทําอย่างไร
ก่อนหน้ านี ประมาณสองเดือนกว่า ๆ เขาทําร้ ายดิฉันไม่ให้ ดิฉันออกไปข้ างนอก
ยึดกระเป๋ าเงิน มือถือ บัตรประชาชน ไม่ให้ ดิฉนั ออกไปข้ างนอกแม้ แต่อยากจะไปทํางาน
ดิฉนั จึงต้ องรอให้ เขาใจเย็นแล้ วจึงขอออกไปทํางานในวันรุ่ งขึ น แล้ วเจ้ านายคนเดิมก็ไป
พบดิฉนั เขาสงสาร เขาพาดิฉนั ไปหาตํารวจและเล่าเรื องต่าง ๆ ให้ ฟัง และในวันรุ่ งขึ น
ทางสถานีตํารวจได้ มีจดหมายไปเชิญตัวสามีดิฉนั ไปพบเพือสอบถามเรื องต่าง ๆ แต่เขา
ไม่ยอมรับและหาว่าทางตํารวจและเจ้ านายดิฉันอยากให้ เขาเลิกกับภรรยา ดิฉันกลัว
มาก ๆ ตอนทีเขาเข้ าหาตํารวจ กลัวว่าเราจะทํายังไงดีถ้าเกิดเขาโมโหแล้ วไล่เราออก
จากบ้ านอย่างเคย ตํารวจก็ถามดิฉนั ว่าดิฉนั ต้ องการอย่างไรดิฉนั กลัวเขาก็ตอบว่าอยาก
ให้ เขาเปลียนนิสยั จะให้ โอกาส ถ้ าเกิดว่าเขาไม่ทําตามทีเขาพูดดิฉันจะไปอยู่ทีไหนดี
เขาขู่ดิฉันตลอดเวลาทะเลาะกันว่าจะจับส่งตํารวจแล้ วส่งกลับเมืองไทยทัง ๆ ทีดิฉัน
ไม่ได้ ทํา อะไรผิด เขาบอกว่าเขาเป็ นคนเบลเยียม ประเทศเขารักคนประเทศเขา ดิฉนั
ก็กลัวทีจึงตัดสินใจทีจะทําอะไร เขาตีดิฉันหลายครัง และครัง สุดท้ ายดิฉันทนไม่ได้ ต้อง
ลุกขึ นปกป้องตัวเองก็วนั ที 1 มกราคม 2554 แต่ดิฉนั ไม่ได้ ออกไปข้ างนอกเพราะงานที
บริ ษัทเปิ ดวันที 4 มกราคม ดิฉนั จึงออกไปทํางานและขอเจ้ านายออกไปพบแพทย์เพือ
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ขอใบรั บรองจากแพทย์ ตอนทีดิฉันออกไปพบแพทย์ สามีดิฉันเขาไม่ร้ ู แต่มีรอยชํา ที
ร่างกาย หมอก็ลงไว้ วา่ ดิฉนั มีตรงไหนทีเจ็บชํ าเพราะสามี
ดิฉนั ควรทําอย่างไรดีค่ะ ดิฉนั อยากทํางานหาเงินเพือส่งทางครอบครัว ลูก และ
พ่อของดิฉนั ดิฉนั ยังไม่อยากกลับเมืองไทยเพราะภาระทีดิฉนั มีคงไม่สามารถรับผิดชอบ
ได้ หากกลับเมืองไทย ในกรณีของดิฉนั พอทีจะอยู่ทีนีได้ ไหมค่ะ หลังจากหย่า หรื อคุณ
พอทีจะช่วยเหลือดิฉนั ได้ หรื อไม่ ดิฉนั ลําบากมาก หนีร้อนมาพึงเย็น ขอความกรุ ณาจาก
ท่านช่วยเหลือดิฉนั ด้ วยค่ะ เบอร์ ติดต่อดิฉนั คือ......
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
มธุรส
สวัสดีครับคุณมธุรส
ขอแสดงความเสียใจด้ วยทีคุณต้ องประสบชะตากรรมชีวิตทีหนักหน่วงรุ นแรง
อย่างนี  ขอบอกให้ ทราบทัวกันว่า ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะเป็ นบัตรประจําตัว
เบลเยียม หนังสือเดินทางไทย สมุดบันทึก สร้ อย แหวน ฯลฯ สามีคณ
ุ ไม่มีสิทธิมายึดถือ
ครอบครองได้ เป็ นเด็ดขาด หากเขาไม่ยอมคืนไปแจ้ งความตํารวจได้ เลย
ตอนแต่ ง งาน นายทะเบี ย นจะแจ้ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ของสามี ภ ริ ย าไว้ ต ามที
กฎหมายเบลเยียมระบุ ขอยกมาให้ ทราบอีกครัง ดังนี 
มาตรา 212 การสมรสไม่ทําให้ สถานะทางกฎหมายของคูส่ มรสเปลียนแปลงไป
มาตรา 213 คู่สมรสต้ องพํานักอาศัยอยู่ร่วมกัน ต้ องมีความซือสัตย์ ให้ ความ
ช่วยเหลือ และเกื อกูลซึงกันและกัน
มาตรา 214 ทีอยู่ร่วมของคู่สมรสให้ ทงสองฝ่
ั
ายทําการตกลงร่ วมกัน กรณีทีตก
ลงกันไม่ได้ ให้ Juge de paix (Vredegerecht) เป็ นผู้กําหนดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของครอบครัวเป็ นหลัก
มาตรา 216 คูส่ มรสแต่ละฝ่ ายสามารถประกอบอาชีพของตนได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึง
มาตรา 221 คู่สมรสจะต้ องมีส่วนรับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายภายในครอบครัว
ตามความสามารถหรื ออัตภาพของตน
129

การทําร้ ายร่ างกายเป็ นความผิดทางกฎหมาย หากถูกทําร้ ายร่ างกายให้ ไปแจ้ ง
ความและพบแพทย์เพือตรวจและบันทึกร่ องรอยจากการทําร้ าย แล้ วหาบ้ านพักฉุกเฉิน
อยู่ชวคราว
ั
ไปขอความช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์ประจําคอมมูนทีอยู่เขตฝรังเศส
เรี ยกว่า CPAS หากเขตเฟลมมิชเรี ยก OCMW ทีจะหาทีพักและให้ ความช่วยเหลือ
ขันต้
 นทังเงิ
 นยังชีพ จิตแพทย์ การดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ รวมทังช่
 วยดูแลหาทนายความให้
เพือฟ้องหย่า หากพูดภาษาไม่ได้ ให้ ติดต่อขอล่าม
รายได้ จากการทํางานของคุณจะต้ องเป็ นของคุณเท่านัน สามีไม่สามารถเข้ ามา
ยุ่งเกียวจัดการได้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สามีอาจจะขอให้ คณ
ุ มีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในบ้ านได้ ตามสัดส่วนรายได้ เช่น คุณมีรายได้ เก้ าร้ อยยูโร อาจจะแบ่งสาม
ร้ อยยูโรเป็ นค่านํ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ทีเหลืออีกหกร้ อยยูโรคุณจะส่งกลับบ้ านหรื อเข้ า
บัญชีธนาคารเก็บไว้ ก็เป็ นเรื องของคุณทีจะจัดสรรเอง
หากคุณแต่ งงานและได้ บัตรประจําตัว 5 ปี แล้ ว ถึงจะหย่ าก็ยังสามารถอยู่
และทํางานอยู่ทเบลเยี
ี
ยมได้
ข้ อมูลเรืองการหย่ า
สวัสดี
ติดตามอ่านมานาน แต่ไม่เคยตังกระทู

้ ถามเลยค่ะ ห้ องนี มีข้อมูลทีเป็ นประโยชน์
ต่อผู้อ่านมากมาย วันนี มีข้อสงสัยมาขอความรู้ จากคุณ...และเพือน ๆ ทีทราบข้ อมูล
เรื องการหย่าค่ะ สงสัยอยู่ 3 กรณี
1. หากสามีภรรยาสัญชาติไทย จดทะเบียนสมรสกันทีเมืองไทย แต่อาศัยและมี
ถินพํานักอยู่ในต่างประเทศ(ยุโรป) กรณีทงคู
ั  ่มีความประสงค์จะขอหย่าขาดจากกัน
จําเป็ นต้ องกลับไปหย่าทีเมืองไทย หรื อ สามารถดําเนินการขอหย่าได้ ที ๆ พํานักอยู่ ณ
ปั จจุบนั ได้ คะ?
2. กรณีภรรยาสัญชาติไทย - สามีสญ
ั ชาติตา่ งด้ าว(ยุโรป) แต่จดทะเบียนสมรส
กันทีเมืองไทย ภรรยาอาศัยอยู่ทีเมืองไทย สามียงั ไม่ได้ ขอสัญชาติไทยอาศัยอยู่ใน
เมืองไทยสลับกับประเทศของตนเอง หากจะดําเนินการขอหย่า สามีสามารถดําเนินการ
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ขอหย่าทีประเทศของตนเอง(ยุโรป) ได้ หรื อไม่คะ? และภรรยาจะสามารถเรี ยกร้ อง
ค่าชดเชยค่าเลี ยงดูตามกฎหมายได้ หรื อไม่?
3. กรณีภรรยาสัญชาติไทย -สามีสญ
ั ชาติตา่ งด้ าว(ยุโรป) จดทะเบียนสมรสกันที
เมืองไทย และภรรยาได้ ย้ายตามสามีมาพํานักอยูใ่ นประเทศของสามี และภรรยามีสทิ ธิ
พํานักในประเทศดังกล่าว(ยุโรป)ตลอดชีพ กรณีขอหย่าขาดจากกัน จําเป็ นต้ องกลับไป
หย่าทีเมืองไทย หรื อ สามารถดําเนินการตามขันตอนของกฎหมายในประเทศที

ตน
พํานักอยูไ่ ด้ เลยคะ ?
ทีไม่ระบุประเทศเพราะเคยมีคนถามมาจากหลาย ๆ ประเทศในยุโรปนะคะ เลย
ขอถามรวม ๆ กฎหมายของแต่ละประเทศรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้ าง แต่คิดว่า
น่าจะใกล้ เคียงกัน
ท่านใดพอทราบรายละเอียด เข้ ามาคุยให้ ฟังหน่อยนะคะ
ขอบคุณล่วงหน้ าค่ะ
สวัสดีครับ
1.คําถามครอบคลุมหญิ งไทยหรื อชายไทยทีสมรสกับคนต่างชาติและประสบ
ปั ญหาต้ องแยกทางกันหรื อหย่าร้ างกัน เป็ นกรณีคนต่างสัญชาติสมรสกันและเมือจะ
หย่าร้ างกันก็ มีกฎหมายของทัง สองประเทศเข้ ามาเกี ยวข้ อง ถ้ าคนสัญชาติเดียวกัน
แต่งงานกันและอยู่ในประเทศบ้ านเกิดก็ไม่มีปัญหา เพราะมีกฎหมายประเทศเดียวเข้ า
มาเกียวข้ อง เว้ นแต่วา่ ทังคู
 ่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศด้ วยกัน เมือต้ องการจะหย่าร้ างแยก
ทางกัน ก็ ต้ อ งไปสถานเอกอัค รราชทูต หรื อ สถานกงสุล ใหญ่ ใ นประเทศนัน ยื นขอจด
ทะเบียนหย่า โดยมีหลักฐานประกอบตามทีส่วนราชการระบุไว้ เมือได้ รับทะเบียนหย่าก็
เป็ นอัน เสร็ จ สิ น กระบวนการ ทัง สองก็ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กัน และไร้ ความผูก พัน กัน ตาม
กฎหมาย หากจะไปแต่งงานใหม่ก็ต้องใช้ ทะเบียนหย่าประกอบ หากจดทะเบียนสมรส
ในต่างประเทศก็ต้องแปลทะเบียนหย่าเป็ นภาษาท้ องถินโดยล่ามสาบานตนก่อน หรื อ
ถ้ าจดทะเบียนในประเทศไทยหรื อทีสถานทูตและสถานกงสุลไทยก็ใช้ ทะเบียนหย่าได้
เลย
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2. การจดทะเบียนสมรสในเมืองไทยอยู่ภายใต้ กฎหมายไทย ดังนัน การหย่า
จะต้ องหย่าตามกฎหมายไทยเช่นกัน กล่าวคือ ทังสองคนจะต้

องไปยืนคําร้ องขอหย่าต่อ
นายทะเบี ย นซึงอาจจะเป็ นที อํ า เภอในเมื อ งไทย สถานทูต หรื อ สถานกงสุล ไทยใน
ต่างประเทศ จะไปคนเดียวเพือจดทะเบียนหย่าไม่ได้ ต้ องไปด้ วยกันสองคนและมีพยาน
สองคน ส่วนค่าเลี ยงชีพภายหลังการหย่า กฎหมายไทยมาตรา 1526 ระบุวา่ ในคดีหย่า
ถ้ าเหตุแห่งการหย่าเป็ นความผิดของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่ฝ่ายเดียว และการหย่า
นันจะทํ

าให้ อีกฝ่ ายหนึงยากจนลง เพราะไม่มีรายได้ พอจากทรัพย์สินหรื อจากการงาน
ตามทีเคยทําอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ ายหนึงนันจะขอให้

ฝ่ายทีต้ องรับผิดจ่ายค่าเลี ยงชีพ
ให้ ได้ ค่าเลี ยงชีพนี ศาลอาจให้ เพียงใดหรื อไม่ให้ ก็ได้ โดยคํานึงถึงความสามารถของผู้ให้
และฐานะของผู้รับ... ครับก็ต้องพิจารณารายละเอียดว่าใครผิด ความสามารถของผู้ให้
และฐานะของผู้รับ เป็ นสามองค์ประกอบหลักในการพิจารณาค่าเลี ยงชีพ
3. เมือจดทะเบียนสมรสกันทีเมืองไทยแล้ วย้ ายมาอยู่ยโุ รป เมือต้ องการหย่า ก็
สามารถไปยืนคําร้ องขอหย่าได้ ตามรายละเอียดในข้ อ 2 ข้ างต้ นครับ ไม่ต้องเดินทาง
กลับไปเมืองไทยให้ เสียเวลา
นอกจากนัน มักจะมีคําถามว่า เมือหย่าแล้ วต้ องกลับเมืองไทยหรื อเปล่า ถ้ าเป็ น
การจดทะเบียนสมรสและมีใบต่างด้ าวถาวรก็สามารถอยู่ได้ ไม่ต้องกลับเมืองไทย แต่ถ้า
จดทะเบียนอยูร่ ่วมกันตามกฎหมายและได้ บตั รชัวคราวหนึงปี ก็ต้องเดินทางกลับบ้ าน
สามีมีเมียน้ อย จะยกทรั พย์ สินให้ เมียน้ อย
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
เนืองจากมีเพือนสมาชิกสมาคมเพือนไทยท่านหนึงกําลังเกิดปั ญหาครอบครัว
โทรมาปรึ กษาดิฉัน (ใช้ คอมพิวเตอร์ ไม่เป็ น) แต่เรื องดังกล่าวค่อนข้ างเกียวข้ องในทาง
กฎหมาย ซึงดิฉนั ก็คงจะตอบได้ ไม่ชดั เจนหรื อถูกต้ องมากนัก จึงขออาสาส่งต่อคําถาม
มาทีคุณชาดําเย็นนะคะ (เป็ นเรื องของสามีภรรยาคูห่ นึง ซึงทังคู
 อ่ ายุมากกว่า 55 ปี อยู่
กินกันมาก็นานกว่า 20 ปี แล้ วค่ะ)
1. คุณ ก.(นามสมมุติและได้ สญ
ั ชาติเบลเยียมแล้ ว) เล่าให้ ฟังว่า ในการกลับไป
พักผ่อนทีเมืองไทยครัง ล่าสุด สามี (ชาวเบลเยียม) ได้ สร้ างความเสือมเสียให้ คณ
ุ ก.มาก
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ขึ น โดยสามีได้ นําผู้หญิ งทีข้ องเกียวกันมานาน (ภรรยาน้ อย) ออกหน้ าออกตามากขึ น
โดยไม่เคารพในสิทธิของคุณ ก. คุณ ก. จึงได้ กล่าวเตือนว่าให้ ไว้ หน้ ากันบ้ าง แต่สามีก็
ไม่ได้ ใส่ใจมากนัก และบอกว่าจะซื อรถให้ ภรรยาน้ อย โดยจะนําบ้ านหลังหนึงไปขาย
เพือนําเงินไปซื อรถให้ ภรรยาน้ อย (คุณก. และสามี ซื อบ้ านไว้ 2 หลังทีเมืองไทย แต่เป็ น
ชือคุณ ก.ทัง 2 หลัง) อยากทราบว่าสามีของ คุณ ก. สามารถทําอย่างทีต้ องการได้
หรื อไม่ เพราะ คุณ ก. ไม่ยินยอม
2. พอกลับมาทีเบลเยียม สามีของคุณ ก. บอกว่า จะนําบ้ านทีซื อทีเมืองไทย ซึง
เป็ นชือ คุณ ก.ไปแจ้ งขึ นทะเบียนกับ โนตาริ ส (Notaris) โดยอ้ างว่า กฎหมายเบลเยียม
ระบุ ให้ คนเบลเยียมทุกคน แจ้ งขึ นทะเบียนทรัพย์สินทีมีทงในและนอกประเทศ
ั
เพือจะ
กลันแกล้ งให้ คุณ ก. ต้ องเสียภาษี จากทรั พย์ สินทีมี อยู่ แต่คุณ ก. เป็ นแม่บ้าน ไม่ได้
ทํางาน จะเอาเงินทีไหนไปเสียภาษี ค่ะ และถ้ าสามีทําเช่นนันจริ
 ง ๆ คุณ ก. จะต้ องเสีย
ภาษี มากแค่ไหนคะ
3. คุณ ก.อยากทราบว่าในเรื องการขึ นทะเบียนทรัพย์สินนี  มีรายละเอียดอย่างไร
บ้ าง ไม่แจ้ งได้ หรื อไม่ และคุณ ก. ควรจะทําอย่างไรดี
สุดท้ ายนี ขอให้ คณ
ุ ชาดําเย็น จงอยูค่ คู่ นไทยในเบลเยียมตลอดไปนะคะ
ขอแสดงความนับถือ
ป.ปลา ในนามของ คุณ ก.
สวัสดีครับคุณ ป.ปลา
1. บ้ านทังสองหลั

งทีเมืองไทยสามีไม่มีอํานาจในการขาย เพราะกรรมสิทธิเป็ น
ของคุณ ก. ร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ส่วนเรื องผู้หญิงคนอืนก็คงไปห้ ามปรามอะไรไม่ได้ ยิงห้ าม
เหมื อ นยิ งยุ ทํ า ไม่ ร้ ู ไม่ เ ห็ น อยากไปก็ ไ ป เดี ย วก็ ก ลับ มาตายรั ง เอง ยิ งถ้ า ไม่มี เ งิ น ไป
ปรนเปรอ เดียวเมียน้ อยก็ตีจากไปเอง (หลังจากปอกลอกหมดแล้ ว)
2.ไม่มีกฎหมายเบลเยียมระบุว่า คนเบลเยียมมีทรัพย์สินทังในและนอกประเทศ

ต้ องไปแจ้ งโนตาริ สหรอกครับ (ทําเป็ นฉลาด) กฎหมายระบุให้ ต้องแจ้ งในแบบรายการ
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แสดงภาษี ประจําปี เท่านัน ซึงเป็ นแบบสําแดงรายการร่ วมกันของสามีภริ ยา โดยจะต้ อง
แจ้ งรายได้ จากค่าเช่าเพือนํามารวมเสียภาษี เงินได้ ประจําปี หากคุณ ก. ไม่มีเงินเสีย ก็
สามีนนแหละต้
ั
องเสียเพราะเป็ นสามีภริ ยากันอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
3.คุณ ก. ไม่ต้องทําอะไรทังสิ
 น สามีหาเรื องขู่เพือทีจะขายบ้ านเอาเงินไปซื อรถ
ให้ เมียน้ อย อยู่เฉย ๆ ถ้ าเขาทําฉลาดแจ้ งในแบบรายการภาษี หรื อแจ้ งโนตาริ ส (ไม่ร้ ู ว่า
จะแจ้ งอะไร) ก็ค่อยว่ากันอีกที ทรัพย์สินทีอยู่เมืองไทยก็อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน
ไทย หน่วยงานเบลเยียมไม่มีอํานาจอะไรทีจะเข้ าไปเกียวข้ อง
4.ขอให้ ใจเย็น วางเฉย และนิงเงียบ สตางค์ไม่มี สตรี ไม่มา เดียวก็กลับมาเอง
หลังจากถูกลอกคราบหมดแล้ ว ทําความดีต่อไปเพือรักษาตนเอง ความดีย่อมรักษาคน
ดี ขอให้ ความดีเป็ นเกราะคุ้มกันคุณ ก.ให้ มีความสุขกาย สุขใจ สวดมนต์ไหว้ พระ ยึด
มันในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทําจิตใจให้ สบาย ปล่อยให้ สามีร้อนรุ่ มกลุ้มใจ
ไปเอง เขาร้ อน เราเย็น เป็ นคุณ
กลัวภรรยาเก่ าของสามีฝรังได้ ส่วนแบ่ งมรดก การเลียU งดูลูกเลียU งหากสามี
เสียชีวติ
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
พอดีวา่ หนูมีคําถามอยากรบกวนคุณชาดําเย็นช่วยแนะนําให้ หนูได้ หายสงสัยค่ะ
หนูแต่งงานจดทะเบียนกับสามีชาวเบลเยียมทีเคยหย่ากับภรรยาเดิม โดยมีลกู
ชาย 2 คน อาศัยอยูใ่ นบ้ านหลังปั จจุบนั นี ด้ วยกันทังหมด

ตาม Agreement contract ที
สามีทําไว้ ในตอนหย่ากับภรรยาเดิมนันระบุ
 ให้ ลกู ทังสองคนอยู

่กบั แม่เฉพาะ weekend
ทีสามของเดือน บ้ านก็ยังผ่อนแบงก์ อยู่ สามีต้องจ่ายค่าเลีย งดูภรรยาเดิมไปอีก 4 ปี
(จ่ายให้ ทุกเดือนซึงรวมเงินทีภรรยาดาวน์ บ้านไปด้ วยกันตังแต่
 แรกในนี ด้ วยแล้ ว) ทุก
วันนี สามีทํางานทีฝรังเศส จ่ายภาษี ทีฝรังเศส (แต่บ้านอยู่ในเบลเยียมใกล้ ชายเขตของ
ทังสองประเทศ)

1. สามีเข้ าใจว่าการจดทะเบียนกับหนู ก็ทําให้ ทรัพย์สินของเค้ าทังหมดตกไปอยู

่
กับภรรยาเดิมไม่ได้ เพราะเค้ าจะพูดเสมอว่าถ้ าฉันเป็ นอะไรไป อย่าใจดียอมให้ หล่อน
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เข้ ามายุ่งเกียวเป็ นอันขาด เพราะตามสิทธิ ทางกฎหมายแล้ วเค้ าไม่สามารถจะได้ อะไร
ตังแต่
 หย่า และก็จดทะเบียนใหม่กับหนูแล้ ว (ดูถ้าจะเกลียดกันเข้ าไส้ .... ) แล้ วจริ ง ๆ
แล้ วมันเป็ นอย่างทีสามีเข้ าใจหรื อเปล่าค่ะ?
2. เค้ าบอกหนูว่าทรัพย์สินทุกอย่างของเค้ าจะตกเป็ นของหนูครึ งหนึง แล้ วอีก
ครึ งจะเป็ นของลูก ทัง สองคนละเท่ า ๆ กัน แล้ ว ยัง บอกว่ า บ้ า นของหนูที กทม. และ
ทรัพย์สนิ ทียังมีอยูเ่ มืองไทย ให้ ขาย แล้ วเอามาโปะบ้ านบ้ านทีนี ซื อเพิมหุ้น (Stock) ต่าง
ๆ (แต่มนั เป็ นชือสามีทงนั
ั  น)
 ถ้ าอย่างนี ในวันข้ างหน้ าหนูก็คงเหลือแต่ตวั เลยใช่ไหมค่ะ?
3. หนูไม่กล้ าเอ่ยปากถามเรื องหนึงกับสามี (เพราะคนไทยถือ และเป็ นเรื องทีไม่
อยากให้ เกิด) คือถ้ าเกิดโชคร้ ายจริ ง ๆ สามีเกิดเป็ นอะไรไปในขณะทีเด็กทังสองยั

งไม่
บรรลุนิติภาวะ แล้ วหนูจะต้ องทํายังไงค่ะ หนูคิดว่าแม่เค้ าคงยังมีสิทธิทีจะดูแลเด็กตาม
ชอบธรรม แต่สามีไม่อยากให้ เป็ นอย่างนัน ดูแล้ วงง ๆ ยุ่ง ๆ น่าดูเหมือนกันนะคะ หนู
ยินดีอย่างยิงค่ะทีจะดูแลเด็ก เพราะทุกวันนี ก็สงสารมากพออยู่แล้ ว แต่หนูจะทําได้ หรื อ
คะ? แล้ วทรัพย์สินส่วนทีเป็ นของเด็ก มันก็ต้องให้ แม่เค้ าเข้ ามาจัดการอยู่ดี ซึงมันไม่
น่าจะเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของสามีเลยนะคะ
4. ถ้ าขายบ้ านทีอยู่กนั ตอนนี  แล้ วไปซื อหลังใหม่ด้วยกัน (โดยใช้ เงินของทังเค้
 า
และเรา)ใช้ ชื อร่ วมกัน จะทํ าให้ หนูป้องกันการเกิ ด โอกาสตกที นังลําบากในความไม่
แน่นอนในวันข้ างหน้ าได้ หรื อเปล่าค่ะ? เพราะแม่ของเด็กเองก็คงอยากจะปั นหัวให้ เด็ก
ๆ ขายทุกอย่างทีเด็กได้ กรรมสิทธิตกทอดมาทุกอย่าง เช่นบ้ านหลังนี  แล้ วต่อไปหนูก็มี
โอกาสไม่มีทีซุกหัวนอน (ก็วา่ ได้ ) เหมือนกัน เพราะสัจธรรมก็คือไม่วา่ ใครจะดีจะร้ าย
ยังไง เค้ าก็เป็ นแม่ของลูกอยู่ดี พูดตามตรงนะคะ บ่อยครัง ทีหนูร้ ู สกึ ว่าตัวเอง Insecure
โดยเฉพาะเวลาเด็กกลับมาจากแม่เค้ าทุกครัง จะใช้ สายตาไม่ดี มองทังหนู
 และสามี ซึงก็
แน่อยูแ่ ล้ วทีแม่เค้ าไม่พดู อะไรดี ๆ กับเราแน่ ๆ
หนูรบกวนคุณชาดําเย็นช่วยแนะนําหนูเพือเป็ นวิทยาทานด้ วย จักเป็ นพระคุณ
ยิงค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
ดา
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สวัสดีครับคุณดา
1. ถูกต้ องครับ ภริ ยาเก่าไม่สามารถมีสิทธิ เข้ ามายุ่งเกียวกับทรัพย์สินของสามี
คุณ ได้ เ ลย แต่ก รรมสิท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิน จะตกอยู่กับ ลูกทัง สองคน และคุณ ดาจะได้ รั บ
เฉพาะผลประโยชน์จากทรัพย์สินเช่น บ้ านก็สามารถอยู่ได้ จนตาย หรื อหากมีเงินฝาก
ธนาคาร ดอกเบี ยก็จะเป็ นของคุณดา แต่เงินต้ นเป็ นของลูก ทรัพย์สนิ ทุกอย่างกรรมสิทธิ
จะตกกับลูกสองคนคนละเท่า ๆ กัน
2. คงต้ องดูรายละเอียดว่า ก่อนแต่งงานได้ จดทะเบียนจัดการทรั พย์ สินแบบ
แบ่งแยกกันเด็ดขาดหรื อไม่ และชือเจ้ าของกรรมสิทธิในบ้ านเป็ นของเขาคนเดียวหรื อมี
ชือคุณอยู่ด้วย หากมีชืออยู่ด้วยก็เป็ นเจ้ าของครึ งหนึง แต่ต้องดูให้ ดีว่า ไม่ใช่การเซ็น
รั บทราบเท่านัน ถ้ าทุกอย่างเป็ นชื อเขา ทรั พย์ มรดก กรรมสิทธิ ก็จะตกกับลูกเท่านัน
ทรัพย์สินของคุณทีเมืองไทยไม่ควรนํามาลงทุนทีนี อาจจะให้ เช่าเป็ นรายได้ ส่วนตัวคุณ
ไป รวมทัง ทรั พย์ สินอืน ๆ คุณสามารถลงทุนซือ หุ้นในประเทศไทยได้ เช่นกัน เป็ นสิน
ส่วนตัวของคุณไม่จําเป็ นต้ องโยกย้ ายมาให้ สามีจดั การ
3. สิ ท ธิ ใ นการดูแ ลเด็ ก คงจะต้ อ งเป็ นแม่ เ ขาเข้ า มารั บ ผิ ด ชอบ แต่ ก ารดูแ ล
ทรัพย์สินเขาไม่มีสิทธิเข้ ามายุ่งเกียว เพราะผลประโยชน์ทีเกิดจากทรัพย์สินทีเป็ นมรดก
จะตกกับภริ ยาตามกฎหมายครับ
4. ถึงบ้ านหลังปั จจุบนั จะเป็ นชือของเขาคนเดียว ถ้ าเขาตาย คุณก็สามารถอยูไ่ ด้
จนตายเช่นกันครับ ไม่มีปัญหา แต่คณ
ุ ไม่มีกรรมสิทธิในบ้ านเท่านันเอง
 ลูกทีเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิไม่มีสทิ ธิขายบ้ านทีคุณอยูไ่ ด้ เลย
หวังว่าคงเข้ าใจนะครับ หากสงสัยอะไรก็ถามไปได้ อีกนะครับ
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เปิ ดร้ านนวด โดนจับกุมฐานค้ ามนุษย์ จะช่ วยได้ อย่ างไร
การทําร้ ายร่ างกายระหว่ างสามีภรรยา
สวัสดีค่ะคุณชาดําเย็น
หนูชือ นางค่ะ (นามสมมุติ) อาศัยที... หนูมีเรื องอยากขอความช่วยเหลือหรื อ
คําแนะนําจากคุณค่ะ หนูมีพีสาวอยู่... 1 คน เกือบ 4 ปี ทีแล้ ว พีสาวกับแฟน(หย่ากัน
แล้ วหลังออกจากคุก) โดนจับไปติดคุกอยู่ 3 เดือน ในข้ อหาค้ ามนุษย์ คือตังแต่
 4-8 ปี
ย้ อ นหลัง ไป ตอนนัน พี สาวเปิ ดร้ านนวด ระหว่า งนัน ก็ จ ะมี หญิ ง ไทยหลายคนมาขอ
ทํ างานด้ ว ยเขาก็ ใ ห้ ทํา โดยแบ่งรายได้ กันคนละครึ งกับพี สาวหนู ก่ อ นที จะโดนจับ มี
หญิงไทย 2 คนทีอยูอ่ ย่างผิดกฎหมายทํางานด้ วย เมือโดนจับก็โดนตํารวจตังข้
 อหาหนัก
คือค้ ามนุษย์ แต่ข้อหานี พ ีสาวหนูได้ ส้ ูในชัน ศาลผ่านแล้ วแต่ยังไม่ตัดสิน(ยังต้ องเสีย
ค่าปรับเรื องให้ คนทํางานดํา)
แต่ตอนนี มีอีกข้ อหาหนึงซึงอดีตแฟนไปฟ้องศาลไว้ คือ ข้ อหาพยายามฆ่า ตอนที
อยู่ด้วยกันเขาทะเลาะกันบ่อยเคยไล่พีสาวกับลูกออกจากบ้ านหลายครัง มีอยู่ครัง หนึง
ทะเลาะกันยังไงไม่ร้ ู พีสาวหนูกดั แขนเขา จนต้ องได้ ไปเข้ าเฝื อกเขาเลยไปแจ้ งตํารวจว่า
เมียจะฆ่า ทีเขาทําอย่างนี เพราะเขาจะโยนความผิดให้ พีสาวหนูคนเดียว คือทําให้ เห็น
ว่าเมียเป็ นคนหัวรุ นแรง ชอบข่มขู่บงั คับเขา เขาต้ องทําตามคําสังเมียถ้ าศาลตัดสินว่าพี
หนูผิดเป็ นคนหัวรุนแรงจริ งเขาก็จะพ้ นผิด ตอนนี พีสาวหนูทงเหนื
ั  อยกายเหนือยใจท้ อแท้
หมดหวัง ทํางานหาเงินมาได้ เท่าไรก็เอาไปจ่ายค่าทนายหมด ไหนจะต้ องวิงวุ่นไปหา
หลักฐานมาสู้คดี มีลกู ชาย 1 คน ก็เป็ นเด็กออทิสติก หนูจึงอยากจะถามว่าคุณพอจะมี
ทางช่วยเหลือบ้ างหรื อเปล่า พี สาวหนูจะไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตได้ ไหม
ขอโทษด้ วยนะคะทีรบกวน
ด้ วยความนับถือ
นาง
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สวัสดีครับคุณนาง
1.การเปิ ดร้ านนวด เปิ ดในชือของพีสาวคุณหรื อชือสามีเขา และพีสาวคุณมาอยู่
เบลเยียมได้ นานหรื อยัง รู้ภาษาดัตช์และเรื องการทําบัญชีแจ้ งภาษี ฯลฯ หรื อไม่
- ถ้ าเปิ ดในชือสามี ก็แจ้ งได้ วา่ ถูกสามีบงั คับให้ ทํางานนวดเพือหาเงิน
- ถ้ าเปิ ดในชือพีสาว ใครคือคนรับผิดชอบดูแลเรื องบัญชี ภาษี ถ้ าเป็ นสามีเขา ก็
สามารถแจ้ งว่า พีสาวคุณทํางานอย่างเดียว ไม่รับรู้ รับทราบเรื องการดําเนินธุรกิจหรื อ
บัญชีเลย สามีเขาเป็ นคนรับผิดชอบทังหมด

2.กรณีการทําร้ ายร่ างกายนัน ควรจะบอกไปว่า ทําไปเพราะโทสจริ ตหรื อโมโหที
ถูกสามีเป็ นต้ นเหตุ และการกัดแขนนันก็
 มิใช่ต้องการให้ ตาย ถ้ าต้ องการให้ ตายก็คงหา
มีดแทงแล้ ว
3.ปั ญหารั บคนทํางานโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิงเป็ นคนทีไม่มีบัตร
ประจําตัวอยู่อย่างผิดกฎหมายแล้ วเป็ นความผิดหนัก ก็ต้องสู้กนั ไปตามพยานหลักฐาน
ว่ า คนที ไม่ มี ใ บอยู่ นั น มาทํ า งานนานหรื อ ยั ง และนายจ้ างรู้ ดี ห รื อ ไม่ ว่ า เขาไม่ มี
ใบอนุญาตอยูใ่ นประเทศนี 
คุณคงไม่ต้องไปสถานทูตเพือขอความช่วยเหลือหรอกครับ เพราะพีสาวคุณคง
จะมีสญ
ั ชาติเบลเยียมแล้ วและอยูท่ ีนีอย่างถูกต้ อง ทางสถานทูตไทยคงไม่สามารถหยิบ
ยืนมือมาช่วยเหลืออะไรได้ มาก มีปัญหาก็ต้องแก้ ไขกันไป ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ แก้ ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ก็จะลุลว่ งไป
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บทที 3
งานด้านกงสุ ลของสถานทูตไทย
ทีเกียวกับคนไทยบางเรื อง
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งานด้ านกงสุ ลของสถานทูตไทยทีเ กีย วกับคนไทย
ฝ่ ายกงสุ ล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งบรัสเซลส์ เปิ ดทําการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นเป็ นวันหยุดราชการพิเศษซึ งประกาศไว้ล่วงหน้า สามารถตรวจสอบวันหยุดได้
จาก www.thaiembassy.be)
ในปั จจุบนั สถานทูตตังอยูท่ ี 876 Chaussée de Waterloo, 1000 Brussels
สามารถเดินทางมาสถานทูตได้โดยรถเมล์ หมายเลข 136 137 365a 123 และ W หาก
ขับรถมาเอง อาจหาทีจอดรถได้ตามถนนรอบ ๆ บริ เวณสถานทูต หรื อในบริ เวณ Bois
de la Cambre ซึ งอยูต่ ิดกับสถานทูต
ฝ่ ายกงสุ ลเปิ ดเคาน์เตอร์เพือ ให้บริ การต่าง ๆ แก่คนไทยในการทําหนังสื อเดินทาง
รับรองเอกสาร ขอหนังสื อรับรอง และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น แจ้งจดทะเบียนเด็กเกิดใน
ต่างประเทศเพือออกสู ติบตั ร ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. และ14.00 – 15.00 น. โดย
ให้บริ การตามลําดับบัตรคิว และไม่จาํ เป็ นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้า
หากประสงค์จะสอบถามเรื องใดเพิมเติม อาจส่ งอีเมลไปที
thaibxl@thaiembassy.be หรื อ
โทร. 02 640 6810 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 14.00 – 17.00 น.
(เจ้าหน้าที รั บโทรศัพท์พูดภาษาอังกฤษ ฝรั งเศส เฟลมมิ ช) หรื อโทรติ ดต่ อฝ่ ายกงสุ ล
โดยตรง 02 629 0031 ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. (เจ้าหน้าทีพดู ภาษาไทย อังกฤษ
ฝรังเศส หรื อเฟลมมิช)
หนังสื อเดินทาง E-Passport
ประเทศไทยออกหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-Passport มีจาํ นวนหน้า 50
หน้า อายุใช้งาน 5 ปี (ไม่อาจต่ออายุได้ และไม่อาจเพิมจํานวนหน้าได้)
• ต้องติดต่อยืน ขอหนังสื อเดินทางด้วยตนเองเท่านัน
• สถานเอกอัครราชทูตฯ จะบันทึกข้อมูลโครงหน้า (รู ปภาพ)
• เก็บลายพิมพ์นิวมือ
141

• ค่าธรรมเนียมคนละ 25 ยูโร สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางธรรมดาและ
ราชการ (ซึงผูถ้ ือหนังสื อเดินทางราชการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมคืนจากต้น
สังกัด)
• หนังสื อเดินทางเล่มใหม่จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ 3-4 สัปดาห์
• ไม่สามารถเปลียนนามสกุล หรื อแก้ไขข้อมูลใด ๆ ทังสิ นในหนังสื อ
เดินทาง E-Passport
หมายเหตุ ในทางปฏิบตั ิสากล หนังสื อเดินทางทีมีอายุนอ้ ยกว่า 3-6 เดือนจะไม่สามารถใช้เดินทาง
ได้ จึงขอแนะนําให้ท่านทีพาํ นักอยูใ่ นต่างประเทศทําหนังสื อเดินทางเล่มใหม่เสมอ เมืออายุหนังสื อ
เดินทางของท่านมีอายุไม่ถึง 6 เดือน
เอกสารประกอบการขอหนังสื อเดินทาง (E-Passport)
สํ าหรับผู้ร้องทีม อี ายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขนึ* ไป
ผูร้ ้องขอหนังสื อเดินทางต้องมายืน ขอหนังสื อเดินทาง (E-Passport) ด้วยตนเองที
สถานทูตเท่านัน
หลักฐานทีต ้ องใช้ ในปัจจุบัน (ในอนาคต เมือ ได้ พฒ
ั นาให้ เป็ นระบบออนไลน์ โดยสมบูรณ์
แบบ จะใช้ บัตรประชาชนไทยเป็ นหลักฐานสํ าคัญทางทะเบียนราษฎร์ เพียงใบเดียวเท่ านั*น
ในการติดต่ อราชการ ยกเว้ นเป็ นกรณีทมี คี วามสลับซับซ้ อนเป็ นพิเศษ เช่ น เคยเปลีย นชือ
หรือชือสกุลมาแล้ วหลายครั*ง)
1. แบบฟอร์มคําร้องขอหนังสื อเดินทาง 1 ใบ (มีแบบฟอร์มทีสถานทูต)
2. หนังสื อเดินทางฉบับเดิม และสําเนา 1 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้านไทย (หากมี)
5. รู ปถ่าย 1 ใบ
6. ค่าธรรมเนียม 25 ยูโร (รับชําระเป็ นเงินสดเท่านัน)
7. ในกรณี หนังสื อเดินทางหายต้องนําใบแจ้งความจากทางการตํารวจท้องถินมา
แสดงด้วย (ใบแจ้งความ ควรระบุดว้ ยว่าหนังสื อเดินทางไทยของผูร้ ้องหาย และ
หากเป็ นไปได้ควรระบุเลขทีหนังสื อเดินทางทีสูญหาย หรื อถูกขโมยด้วย)
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เอกสารประกอบการขอหนังสื อเดินทาง (E-Passport)
สํ าหรับผู้ร้องทีม อี ายุตาํ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ (ผู้เยาว์ )
ผูเ้ ยาว์ตอ้ งมาด้วยตนเองพร้อมกับบิดาและมารดามาด้วยทังคู่ พร้อมนําเอกสารมายืน ดังนี
1. แบบฟอร์มคําร้องขอหนังสื อเดินทาง 1 ใบ (มีแบบฟอร์มทีสถานทูต)
2. หนังสื อเดินทางฉบับเดิม และสําเนา 1 ใบ (หากเคยทําหนังสื อเดินทางมาก่อนแล้ว)
3. สําเนาสู ติบตั ร 1 ใบ
4. สําเนาบัตรประชาชนไทย 1 ใบ (ในกรณี ทีมีบตั รประชาชนแล้ว)
5. สํานาทะเบียนบ้านไทย 1 ใบ (หากมี)
6. รู ปถ่าย 1 ใบ
7. ค่าธรรมเนียม 25 ยูโร (รับชําระเป็ นเงินสดเท่านัน)
8. สําเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ใบ
หมายเหตุ - กรณี บิดาหรื อมารดาไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ให้ทาํ หนังสื อยินยอม (ซึ งมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน) แนบมากับสําเนาบัตรประชาชน
หรื อ
- หนังสื อปกครองบุตร (ปค. 14) และสําเนา 1 ใบ
หรื อ
- ทะเบียนหย่าและบันทึกหย่า (และสําเนา 1 ใบ) กรณี บิดาและมารดาหย่าขาด
จากกัน ต้องดูวา่ ผูเ้ ยาว์อยูใ่ นความดูแลของฝ่ ายใด
หากบิดาหรื อมารดาเสี ยชีวติ ให้นาํ มรณบัตรมาด้วย และสําเนา 1 ใบ
หนังสื อเดินทางชัวคราวอายุ 1 ปี
กรณี คนไทยทีเดินทางไปประเทศเบลเยียม และหนังสื อเดินทางสู ญหายหรื อหมดอายุใน
เบลเยียม และมีความจําเป็ นเร่ งด่วน ไม่อาจรอการออกหนังสื อเดินทาง E-Passport ซึ งต้อง
ส่ งไปผลิตเล่มทีกระทรวงการต่างประเทศทีกรุ งเทพฯ ได้ และมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้อง
เดินทางไปต่างประเทศ คนไทยดังกล่าวสามารถยืน เรื องขอทําหนังสื อเดินทางชัว คราว อายุ 1
ปี กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ หลักฐานทีใช้ในการยืน ขอหนังสื อเดินทางชัว คราว อายุ 1 ปี
ได้แก่
• ใบแจ้งความกับตํารวจท้องถิน
• สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหนังสื อเดินทางเล่มเดิม
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• ภาพถ่ายขนาดทีใช้สาํ หรับหนังสื อเดินทางจํานวน 3 รู ป
• แบบฟอร์มคําร้องขอหนังสื อเดินทางชัว คราว จํานวน 2 ชุด
• บันทึกสอบสวน จํานวน 2 ชุด (มีแบบฟอร์มไว้ให้)
• บันทึกประกอบคําร้องกรณี หนังสื อเดินทางสู ญหาย จํานวน 2 ชุด
• ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร (รับชําระเป็ นเงินสดเท่านัน)
หนังสื อสํ าคัญประจําตัว (Certificate of Identity – C.I.) มีอายุใช้ งานได้ เพียงแค่ 7 วัน
กรณี คนไทยทีเดินทางไปประเทศเบลเยียม และไม่มีหนังสื อเดินทางเพือ ใช้เดินทางกลับ
ประเทศไทยด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน หากพิสูจน์ได้วา่ มีสญ
ั ชาติไทย สถานทูตอาจพิจารณา
ออกหนังสื อสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity – C.I.) ซึ งมีอายุใช้งานระยะสัน
เพือใช้แทนหนังสื อเดินทางได้ หลักฐานทีใช้ในการยืน เหมือนกับหนังสื อเดินทางชัว คราว
เอกสารประกอบการขอสู ติบัตรไทย
1. ใบเกิด Birth Certificate International Convention จากอําเภอทีเด็กเกิด และประทับตรา
รับรองใบเกิดทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ซึ งตังอยูท่ ีเลขที 27 Rue Petits Carmes,
1000 Brussels.
2. ใบสําคัญการสมรส
- ถ้าแต่งงานทีประเทศไทย ขอสําเนาใบแต่งงาน 1 ใบ
- ถ้าแต่งงานทีประเทศเบลเยียม ขอ Marriage Certificate International
Convention และจะต้องประทับตรารับรองทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
เช่นเดียวกันกับใบเกิด
3. สําเนาบัตรประชาชนและหนังสื อเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ใบ (ของมารดา
ใช้บตั รฯ ไทย และหนังสื อเดินทางไทย)
4. สําเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา 1 ใบ
หมายเหตุ Birth Certificate International Convention จะมี 4 ภาษาในใบเดียวกันคือ ภาษาเฟลมมิช
ฝรังเศส เยอรมัน และอังกฤษ
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ภาคผนวก 1
รายชือวัดไทยในเบลเยียม
วัดไทยธรรมาราม Wat Thai Dhammaram
71 Chaussée de Louvain
1410 Waterloo
โทร. 02 385 28 55
วัดพุทธาราม
Wat Buddharama
90 Gentstraat
9111 Belsele Sint-Niklaas
โทร. 03 296 27 71
วัดธัมมปทีป
Wat Dhammapateep
37 Kouterdreef
2800 Mechelen
โทร. 015 29 00 99
วัดพระธรรมกาย เบลเยียม Wat Phra Dhammakaya Belgium
25 Ronkenburgstraat
9340 Lede Aalst
โทร. 05 339 49 09
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ภาคผนวก 2
รายชือร้ านขายของชํา (วัตถุดบิ ประกอบอาหารไทย)
กรุ งบรัสเซลส์
The Oriental Products
Chaussée de Waterloo, 988
1180 Brussels
Tel. 32 (0) 2/372.16.94
Thai Supermarket
Rue Sainte-Catherine, 3
1000 Brussels
Tel. 32 (0) 2/502.40.32
Fax. 32 (0) 2/502.74.24
KamYuen Supermarket
Sint-Katelijnestraat, 1
1000 Brussels
Tel. 32 (0) 2/512.58.33
Thai Product
Rue du Tivoli, 15
1020 Brussels
Tel. 32 (0) 2/428.07.79
เมืองเลอเว่ น
Thai House BVBA
Tiensestraat 56/10
3000 Leuven
Tel. 32 (0) 16/23.87.88
Fax. 32 (0) 16/65.26.72
เมืองอันตเวอร์ ป
Sawasdee
Van Wesenbekestraat, 17
2060 Antwerpen
Tel. 32 (0) 3/234.19.79
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Asia-Food
Van Wesenbekestraat, 27-29
2060 Antwerpen
Tel. 32 (0) 3/233.27.82
Fax. 32 (0) 3/234.31.24
Sun Kwong Trading
Van Wesenbekestraat, 75-77
2060 Antwerpen
Tel. 32 (0) 3/234.26.54
Fax. 32 (0) 3/232.32.15
Seing Thai
Van Wesenbekestraat, 30
2060 Antwerpen
Tel. 32 (0) 3/231.26.02
Fax. 32 (0) 3/231.26.17
Foek Wing BVBA
Van Wesenbekestraat, 9-11
2060 Antwerpen
Tel. 32 (0) 3/231.80.66
เมืองบอร์ สบีก
Sunwah
Frans Beirenslaan 221-227
2150 Borsbeek
Tel. 32 (0) 3/290.62.28
Fax. 32 (0) 3/294.64.81
เมืองแมคเคอเลิน
Malines Thai Bell BVBA
Antwerpsesteenweg, 105
2800 Mechelen
Tel./Fax. 32 (0) 15/34.77.63
GSM. 32 (0) 473/59.84.93
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เมืองเกนต์
Legri BVBA
Brusselsesteenweg, 37
9050 Ledeberg-Gent
Tel./Fax. 32 (0) 9/330.74.33
Sun Wah
Vrijdagmarkt, 49
9000 Gent
Tel. 32 (0) 9/223.63.09
Fax. 32 (0) 9/324.78.73
Suan Thai
Halstraat, 72
9000 Gent
Tel./Fax. 32 (0) 9/233.83.18
เมืองบรู จ
Thaishop Somtam
Ezelstraat, 96
8000 Brugge
Tel./Fax. 32 (0) 50-68.50.78
GSM. 32 (0) 473/71.10.97-32, (0) 484/20.22.34
เมืองออสเตนด์
Yue Wah Supermarkt
Van Iseghemlaan, 50
8400 Oostende
Tel. 32 (0) 59/80.13.68
เมืองนามูร์
Thai Store
Boulevard Cauchy, 23
5000 Namur
Tel. 32 (0) 81/22.44.38
Fax. 32 (0) 081/22.44.39
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ภาคผนวก 3

กลยุทธ์ ในการต่ อสู้กับอากาศหนาวเย็น
ช่วงสัปดาห์ก่อนคริ สต์มาส 2010 เบลเยียมต้ องเผชิญกับอากาศทีหนาวเย็นโดย
ุ หภูมิตํากว่าศูนย์ถึงติดลบ 12 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานานกว่าสปั ดาห์ กระทรวง
มีอณ
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ ออกประกาศและให้ คําแนะนํา เกี ยวกับการต่อสู้อากาศที
หนาวเย็นมาก อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้ าหนาวได้ เป็ นอย่างดี คํา
วา่ หนาวตายไม่ใช่เป็ นเพียงคําพูดเล่น ๆ แต่อากาศทีหนาวเย็นจัดอาจเป็ นสาเหตุให้ คน
เสียชีวิตได้ พอกับอากาศทีร้ อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดปั ญหา
สขุ ภาพสําหรับผู้ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสังคมหรื อมีโรคประจําตัวบางอย่าง การ
ร ะมัด ระวัง ต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในช่ ว งอากาศหนาวจัด จะช่ ว ยให้ ท่ า นสามารถรั ก ษา
สขุ ภาพของตัวท่านเองและบุคคลรอบข้ างให้ แข็งแรงสมบูรณ์ได้
สภาพอากาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน
เป็ นระยะเวลายาวนาน หลายวันหรื อหลายสัปดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น
จดั หมายถึงอุณหภูมิตําสุดของวันตํากว่า -22 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาอย่างน้ อยเจ็ดวัน
ุ หภูมิทีลดลงตําถึง -77 องศาเซลเซียสอย่างน้ อย
ติดต่อกัน และในช่วงเวลาดังกล่าวมีอณ
นความหนาวเย็นกว่าปกติของฤดูหนาว
สองครัง เป็ นความหนาวเย็
ความเสียงอะไรบ้ างเมือเจอสภาพอากาศหนาวเย็นจัด
- เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายตํากว่าปกติ ((ll’hypothermie)
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจัดบริ เวณปลายนิ วมือ เท้ า หู
จมูก (lles engelures) เป็ นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น
ถ้ าไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาอย่ า งทัน ท่ ว งที ก็ อ าจจะส่ ง ผลร้ ายแรงต่ อ
สขุ ภาพหรื ออาจจะถึงแก่ชีวิตได้
- โรคประจําตัวทีมีมาก่อน เช่น โรคหัวใจ โรคเกียวกับระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ นเมือเจอกับอากาศหนาวเย็น
- สภาพอากาศทีเลวร้ าย เช่น หมอกทึบ ลมพายุ หิมะ พื นจับเป็ นนํ าแข็ง อาจจะ
สง่ ผลให้ เกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนทําให้ การจราจรติดขัด
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- การใช้ เ ตาผิง หรื ออุป กรณ์ ให้ ค วามร้ อนเพิมเติ มจากปกติ อาจจะ ก่อ ให้ เกิ ด
อคั คีภยั และอันตรายจากควันพิษหรื อคาร์ บอนมอนน๊ อกไซด์ทีตกค้ างภายในบ้ าน
การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมรั บกับฤดูหนาว
- หากท่านจะใช้ เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปล่องไฟอย่าง
น้อยปี ละครัง โดยผู้ชํานาญการ
- ส ภาพความพร้ อมที จะเผชิ ญ กั บ การเปลี ยนแปลงของ
ุ หภูมิจะลดลงเมืออายุเพิมมากขึน สําหรับผู้ทีมีอายุเกิน
อณ
กว่า 65 ปี ควรจะมีเทอร์ โมมิเตอร์ ภายในและภายนอกบ้าน เพือให้ สามารถ
ุ หภูมิได้ ตลอดช่วงหน้ าหนาว
ตรวจสอบดูอณ
 อส่งนํ ามันสําหรับเครื องทํา
- ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ าและมิเตอร์ รวมทังท่
ความร้ อน ทีอาจจะเกิดพาราฟิ นทีจะเป็ นสาเหตุทําให้ การทํางานของเครื อง
ทําความร้ อนขัดข้ อง
- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ให้ พร้ อมสําหรั บรั บหน้ าหนาว ต รวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้ อนและระดับของนํ ากันการแข็งตัว เตรี ยมผ้ าห่มและอุปกรณ์
เครื องมือให้ พร้ อม
คาํ แนะนําทัวไป
- ดืมเครื องดืมร้ อนเป็ นประจํา แต่มีข้อควรระวังก็คือ เครื องดืมประเภทแอล กอฮอร์ ไม่ได้ ช่วยให้ ร่างกายอบอุ่น ต รงกันข้ ามกลับจะทําให้ อุณหภูมิของ
ร่างกายลดตําลงอย่างรวดเร็ วกว่าปกติ และก่อให้ เกิดความเสียงต่อการเกิด
อาการภาวะอุณหภูมิร่างกายตํากว่าปกติ (ll’hypothermie) และควรจะดืม
เครื องดืมทีมีรสอ่อนไม่มีคาเฟอีน
- เมืออยูภ่ ายในบ้ าน ระวังตรวจสอบเครื องวัดอุณหภูมิให้ ระดับอุณหภูมิตําสุด
สอดคล้ องกับสภาพการใช้ ชีวิตและให้ ร้ ู สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้ น
ระดับอุณหภูมิทีสูงเกินไป พยายามปิ ดห้ องทีไม่ค่อยได้ ใช้ ตรวจดูขอบประตู
และหน้ าต่างไม่ให้ ความเย็นผ่านเข้ ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการทํา
ค วามร้ อ น) ตรวจสอบให้ มันใจว่ า เครื องทํ า ความร้ อนทํ า งานตามปกติ
รวมทัง ปล่องไฟทีระบายควันได้ ดีโดยไม่มีอะไรกี ดขวาง หลีกเลียงการใช้
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นแบบใช้ ถ่านทีอาจเกิดก๊ าซคาร์ บอนมอนน้ อกไซด์ทีอาจ
เครื องทําความร้ ออนแบบใช้
เป็ นอันตรายต่อชีวิต นําสตั ว์เลี ยงเข้ ามาไว้ ภายในบ้ าน หากทําไม่ได้ ก็ต้อง
 บอุณหภูมิทีเหมาะสม
มนั ใจว่ามีอาหารและนํ า (ทีไม่แข็งตัว) รวมทังระดั
เมือจะต้ องเดินทางออกนอกบ้ าน ไม่ ว่าจะเป็ นการเดินเล่ น ขีรถจักรยาน
ขับรถมอเตอร์ ไซด์ หรื อเดินทางโดยรถไฟ พยายามใส่เสื อผ้ าทีให้ ความอบอุ่นพอ
พร้ อมกับมีถุงมือ ถุงเท้ า หมวกคลุมหน้ าไหมพรมทีทอจา กขนแกะ การออกนอกบ้ าน
ู เสียความร้ อนของร่างกายได้ ถึง 30% ต้ องใส่เสื อผ้ าหลาย
โดยไม่ใส่หมวก จะทําให้ สญ
ึ
ชนั  โดยเน้ นเนื อผ้ าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปี ลีน (Polypropylene) ซงจะ
ช่วยรักษาความร้ อนของร่ างกายไว้ ได้ ดีกว่าผ้ าฝ้าย อาการหนาวจนตัวสันเป็ นสัญญาณ
ู เสียความร้ อนไปมากกว่าปกติ ให้ รีบเข้ าหาทีอุน่ เพือช่วยปรับ
เตือนให้ ร้ ูวา่ ร่างกายได้ สญ
ระดับอุณหภูมิของร่างกายให้ เพิมขึ น
การเดินทางโดยรถยนต์ ไม่ควรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เ ลวร้ าย ฟั ง ข่ า วรายงานอากาศก่ อ นออกเดิ น ทางทุก ครั ง ต้ อ ง
ุ หภูมิก็จะหนาวเย็น
แต่งตัวให้ อบอุ่นเข้ าไว้ เมือขึ นนังในรถยนต์อณ
เท่ากับภายนอก ก่อนทีเครื องทําความร้ อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุ ณ หภู มิ ใ นรถอุ่ น ขึ น ก็ ต้ องคอยสัก ระยะหนึ ง กรณี ที ต้ องเดิ น
ท างไกล ควรจัด เตรี ยมอาหารและเครื องดื มให้ พ อเพี ยง เตรี ย ม
ผ้าห่มติดไปด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้ วย
กรณีทีประสบปั ญหาจราจรติดขัดจะช่วยให้ ความอุ่นได้ โดยไม่ต้อง
เร่ งเครื องทําความร้ อนรถยนต์ ติดโทรศัพท์มือถือ และยาประจําตัวไปด้ วย กรณีทีมีโรค
ประจําตัว ติดครี มทามือและเท้ าเพือป้องกันผิวแตกแห้ ง เมือจราจรติดขัดถึงหยุดนิ งให้
นครัง คราว เพือช่วยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้ าจอดรถให้ ดบั ไฟหน้ า
ดบั เครื องยนต์เป็ นครั

าง เมือขับรถใน
เพือประหยัดแบตเตอรี จอดพักรถเป็ นระยะเพือผ่อนคลายขาทังสองข้
เมืองให้ ระมัดระวังคนเดินเท้ าและคนขีจักรยาน เนืองจากความระมัดระวังจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะอย่างยิงเมือใส่ผ้าพันคอและหมวกไหมพรม
คาํ แนะนําสําหรั บผู้สูงอายุ ช่วงอากาศหนาวเย็นจัดยาวนานหรื อมีหิมะ ซื อหา
ของอุปโภคบริ โภคเพิมสําหรั บระยะเวลาทียาวนานขึน รวมทัง ตรวจสอบยาทีต้ องใช้
ป ระจํ า และเมื อเกิ ด เหตุฉุก เฉิ นให้ เ พี ย งพอ พยายามพัก อยู่ภ ายในบ้ า นให้ มากที สุด
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หาคนไปช่วยซื อ ของกิ นของใช้ ติด ต่อกับญาติหรื อ เพือนอย่างสมํ าเสมอ ตรวจส อ บ
ุ หภูมิในบ้ านบ่อย ๆ (ตําสุด 19 องศาเซลเซียส) กินอาหารให้ มากพอ หลีกเลียงการ
อณ
อยู่ใกล้ กบั เครื องทําความร้ อน เมือจําเป็ นต้ องออกนอกบ้ าน ควรแต่งตัวให้ อ่นุ พอรับกับ
สภาพอากาศหนาวเย็น รวมทัง รองเท้ าทีกันฝนและกันลืน ควรจะหาคนเป็ นเพือนออก
เวลานานควรจะบอกใครสักคนให้ รับรู้
นอกบ้ าน ถ้ ามีความจําเป็ นนต้ต้ องออกนอกบ้ านเป็ นนเวลานานควรจะบอกใครสั
คําแนะนําสําหรั บเด็กทารกหรื อเด็กเล็ก ทารกทีมีอายุตํา
ก ว่า หนึ งปี จะได้ รั บ ผลกระทบต่อ การลดของอุณ หภูมิ ไ ด้ ม ากกว่ า
ผ้ ูใ หญ่ ร่ างกายทารกจะสูญ เสี ย ความร้ อนของร่ า งกายได้ ง่า ยกว่า
ผ้ ู ใหญ่ แ ละเสี ยงต่ อ การเกิ ด ภาวะอุ ณ หภู มิ ร่ า งกายตํ ากว่ า ปกติ
(l(l’hypothermie) อย่าให้ ทารกนอนในห้ องทีไม่มีเครื องทําความร้ อน และควรห ลีกเลียง
การนําทารกหรื อเด็กเล็กออกนอกบ้ านเมืออากาศหนาวเย็นจัด หรื อหากจําเป็ นต้ องพา
อ อกนอกบ้ า นก็ ค วรระมัด ระวัง เป็ นอย่า งยิ งในการห่อ หุ้ม ให้ ร่ า งกายอบอุ่น เพี ย งพอ
โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ มือ หู เท้ า โดยให้ ปกปิ ดหลาย ๆ ชัน วางทารกในทีทีไม่อดึ อัด
  จะสามารถให้ ความอบอุ่นโดย
เพือให้ สามารถขยับเขยื อนมือและเท้ าได้ พอสมควร ทังนี
การขยับตัว ให้ ดืมนํ าหรื อนมอย่างสมําเสมอ
คําแนะนําสําหรั บผู้ทีมีโรคหัวใจ เมืออากาศหนาวเย็นจัด หัวใจต้ องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ ร่างกายสามารถรักษาระดับความร้ อนไว้ ได้ หากท่านมีโรคหัวใจ
หรื อความดันโลหิตสงู ให้ หลีกเลียงกิจกรรมทีต้ องใช้ แรงมาก และงดออกนอกบ้ านถ้ าไม่
จําเป็ น หากจําเป็ นต้ องออกนอกบ้ าน หาคนเป็ นเพือนหรื อช่วยขับรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรั บกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื อผ้ าที
หนาและเก็บความร้ อนได้ ดีหลายชัน ปกปิ ดส่วนศีรษะ จมกู หู มือ และเท้ า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้ าย ให้ เตรี ยมความพร้ อมทีจะเผชิญปั ญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรี ยมกระเป๋ าฉุกเฉินพร้ อมกับยา นํ าดืม และผ้ าห่ม กินอาหารให้ มากและงดทํา
อะไรทีต้ องใช้ แรงกายเกินกําลังของตน หากรถเสียให้ เรี ยกหาคนช่วย เตรี ยมอาหารที ให้
พลังงานและเครื องดืม เตรี ยมโทรศัพท์มือถือและเบอร์ โทรหมอประจําตัวไว้ ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตัวเพือตรวจสุขภาพ เพือรับคําแนะนํา
ทีจําเป็ น
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คําแนะนําสําหรั บผู้ทีเป็ นโรคหอบหืด งดเว้ นการออกกําลัง
กายภายนอกบ้ าน ให้ มียาติดตัวอยู่เสมอ หากมีบุตรทีเป็ นโรคหอบหืด
ขอให้ หมอประจําตัวเขียนคําแนะนําเกียวกับการเล่นกีฬา และการให้
ความช่วยเหลือเมือเกิดปั ญหา เพือให้ ครู หรื อผู้ทีเกียวข้ องจะสามารถ
ปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องเมือเด็กเกิดปั ญหาขณะทีอยูใ่ นโรงเรี ยน
ี นโรคเกียวกับระบบทางเดินหายใจ
คาํ แนะนําสําหรั บผู้ทเป็
เมือต้ องออกนอกบ้ าน งดเว้ นการออกกําลังเกินควร และปกปิ ดร่ างกาย
ให้ อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมูก หู เมือออกเดินทางให้ ติดยา
 าดืม ติดต่อหมอประจําตัวกรณีทีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
หรื ออุปกรณ์ทีจําเป็ นให้ พร้ อม รวมทังนํ
การให้ ความช่ วยเหลือสําหรั บผู้ไร้ ทีอยู่อาศัย ในนปี 2005 มีคนไร้ ทีอยู่อาศัย
เสียชี วิตจากความหนาวจํานวน 20 ค นทีกรุ งบรั สเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดั เป็ นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี  หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี 
ประสบปั ญหาควรจะให้ ความช่วยเหลือตามสมควร หรื อหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ
เ สี ย ชี วิ ต จากความหนาวให้ โ ทรแจ้ ง 100 ห รื อ 112 ทัน ที นอกจากนัน หน่ ว ยงาน
ประชาสงเคราะห์ ของทุกเขตมีหน้ าทีให้ ความช่วยเหลือบุคคลไร้ ทีอยู่อาศัย และจะมี
สถานทีพํานักสําหรับอํานวยความสะดวกด้ านทีพักและอาหารแก่ผ้ ไู ร้ ทีอยูอ่ าศัยเหล่านี 
ข้ อแนะนําเพิมเติม สําหรับคนไทยทียังไม่ค้ นุ เคยกับการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
เข้ าอยูภ่ ายในบ้ านหรื ออาคาร ควรจะถอดเสื อคลุมหรือเสื อโค้ ตออก มิฉะนัน เมือออกไป
ภายนอกอาคารอีกครัง จะหนาวเย็นกว่าปกติ และเมืออยูใ่ นบ้ านก็ควรสวมใส่เสื อผ้ าทีให้
ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร ไม่ใช่ใส่เสื อบางจ๋อยแล้ วเปิ ดเครื องทําความร้ อนจนร้ อนจัด
เปิ ดหน้ าต่างระบายอากาศเป็ นครัง คราว พยายามออกเดินสูดอากาศนอกบ้ านบ้ างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรื อลมพายุ เพือให้ ร่างกายได้ ค้ นุ เคยกับสภาพอากาศและ
ได้ สดู อากาศบริ สทุ ธิบ้าง ปกติแล้ ว หากมีแดดจ้ า ฟ้าโปร่ งไม่มีเมฆทึบปกคลุม อากาศ
จะหนาวเย็นกว่าวันทีท้ องฟ้ ามืดสลัว และมีข้อทีน่าสังเกตก็คือ วันทีมีความชื นในอากาศ
สูง เราจะมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า หนาวเย็ น กว่ า ปกติ แ ม้ ว่ า อุณ หภู มิ จ ะไม่ ล ดตํ ามากก็ ต าม
(เรี ยกว่า หนาวเข้ ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ ง ไม่มีฝนและ
ความชื น จะรู้สกึ ว่าหนาวแต่ไม่หนาวมาก
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ทําอย่ างไรเมือตกเป็ นเหยือ หรื อพบเหยือความรุ นแรงในครอบครัว

ประเทศเบลเยียมมีสถิติการหย่าร้ าง 71 คู่ ต่อคูส่ มรส 100 คู่ นับว่าเป็ นสถิติทีสูง
มากในกลุ่มประเทศยุโรป จากการสํารวจของสถาบันครอบครัวแห่งสเปนทีได้ ทําการ
ออกแบบสอบถามระหว่างประเทศ สถิ ติการหย่าร้ างโดยเฉลียของยุโรปคือ 43.5 คู่
สําหรั บการสมรส 100 คู่ ในปี 2005 เบลเยียมมีการจดทะเบียนสมรส 43,182 คู่ จด
ทะเบียนหย่า 30,844 คู่ การทีคนสองคนมาใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน จากพื นฐานทางครอบครัว
ฐานะ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ฯลฯ ทีแตกต่างกัน ย่อมเป็ นการยากลําบากทีทังสอง

ฝ่ ายจะต้ องทําการเรี ยนรู้ รูปแบบการใช้ ชีวิต ความต้ องการขันต้
 นหรื อความนิยมชมชอบ
ของแต่ ล ะฝ่ าย เพื อให้ ส ามารถปรั บ ตัว เข้ า หากัน อัน จะเป็ นส่ว นสํ า คัญ ในการที จะ
ประคับประคองชีวิตคู่ให้ ราบรื น และสามารถสร้ างครอบครั วทีอบอุ่นมีองค์ประกอบ
พื นฐานครบองค์ประกอบได้ แก่ พ่อ แม่ ลูก ซึงเป็ นสังคมส่วนย่อยทีสุดได้ สมบูรณ์ แบบ
ย่อมจะส่งผลให้ สงั คมในวงกว้ างดีขึ นด้ วย
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาในครอบครั ว เป็ นปั ญ หาที มี ค วามสลับ ซับ ซ้ อ น และมี
สาเหตุมาจากความไม่เข้ าใจกันเป็ นประเด็นหลัก ความไม่พงึ พอใจในการกระทําของอีก
ฝ่ ายหนึง ความรู้ สึกถูกกดขีข่มเหง ฯลฯ ขยายผลจนก่อให้ เกิดปั ญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัว
- อะไรคือความรุนแรงในครอบครัว
- สัญญาณอันตราย
- อย่านิงเงียบ
- หากรู้จกั เหยือความรุนแรงในครอบครัว ควรจะทําอย่างไร
- สถานทีติดต่อ
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ท่ านมีสิทธิตามกฎหมาย
1. ความรุนแรงในครอบครัวเป็ นความผิดทีจะต้ องถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยกฎหมาย
มีบทลงโทษผู้ทีก่อให้ เกิดความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นการรักษาสิทธิทางอาญาแม้ ว่า
ทังคู
 จ่ ะมิได้ จดทะเบียนสมรสกันก็ตาม (มาตรา 40 ของประมวลกฎหมายอาญา ลงวันที
24 พฤศจิกายน 1997)
2. การล่วงละเมิด ดูหมินเหยียดหยาม ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย
3. การบังคับข่มขืนคูส่ มรสถือเป็ นความผิดตามกฎหมายลงวันที 4 กรกฎาคม 1989
ในยุ โ รปมี ผ้ ู หญิ ง จํ า นวนหนึ งในห้ าคนที ต้ องเผชิ ญ ปั ญหาความรุ น แรงใน
ครอบครัวจากคู่ครองหรื อคนใกล้ ชิด ความรุ นแรงในครอบครัวเกิดจากการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเพศหญิงและเด็กหญิงทีอยูใ่ นครอบครัว ความรุนแรงอันเกิดจากการเรี ยกค่า
สินสอด ความรุ นแรงอันเกิดกับคนรับใช้ หรื อลูกจ้ างในบ้ าน หรื อการปฏิบตั ิทีก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อเพศหญิง
ความรุ นแรงในครอบครัวอาจจะเกิดขึ นในระยะเริ มแรกของความสัมพันธ์ชีวิตคู่
หรื ออาจะเกิดขึ นหลายปี หลังจากทีได้ ใช้ ชีวิตร่ วมกันก็ได้ ความรุ นแรงดังกล่าวอาจจะ
เป็ นความรุ นแรงทางร่ างกายหรื อสภาพจิตใจก็ได้ รวมทัง ทางเพศและทางเศรษฐกิจ
หากพวกเราไม่สนใจหรื อทําอะไรเลย อาจจะมีเพือน พีน้ อง ผู้ร่วมงาน ฯลฯ ทีจะต้ องตก
อยู่ในภาวะทนทุกข์ทรมานจากปั ญหาความรุ นแรงดังกล่าวโดยไม่มีผ้ ใู ดใส่ใจให้ ความ
ช่วยเหลือแนะนํา อย่านิงเฉยเมือประสบหรื อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว

อะไรคือความรุ นแรงในครอบครัว ฉันไปเกียวข้ องอะไรด้ วย
ผู้ทีใช้ ชีวิตคู่ทวไปมี
ั จะประสบปั ญหาการโต้ เถียงกันเป็ นครัง คราว โดยไม่ได้ มีผล
ต่อ เนื องหรื อ สร้ างความเสี ย หายที สํ า คัญ แม้ ว่า ทัง สองฝ่ ายจะมี อ าการโกรธบ้ า งใน
บางครัง ก็ถือเป็ นเรื องปกติธรรมดา ความรุนแรงในครอบครัวมีต้นเหตุทีฝ่ ายหนึงต้ องการ
มีอํานาจอยู่เหนื อกว่าอี กฝ่ ายหนึง เราอาจจะทํ าความเข้ าใจรู ปแบบความรุ นแรงใน
ครอบครัวในลักษณะของวงจรของความรุ นแรง (Cycle de la violence) การเกิดผล
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กระทบทีมีความต่อเนือง บางครัง ก็เป็ นเพียงการใช้ คําพูดหรื อวาจาหยาบคายทีไม่สง่ ผล
time)
มากนักนอกจากสร้ างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (Tension peur de la vic
ictime)
เช่น การด่าว่า ให้ ร้าย พูดส่อเสียด หรื อการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ นมีการ
ลงมือลงไม้ (Explosion de la violence) เช่น ทุบ ตี ขีดข่วน กระชาก ผลัก เป็ นต้ น เมือ
 ไม่สามารถ
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุ นแรงก็จะมีบ่อยครัง ขึ น จนกระทังถึงขันที
จ ะอดท นต่อ ไปได้ และในช่วงระหว่า งนัน ผู้ล งมื อ กระทํ าความรุ นแรงก็ จ ะพยายาม
หาทางทําให้ เห็นว่า สิงทีตนเองได้ ทําลงไปนัน ถูกต้ องและมีเหตุผลรองรั บ โดยมักจะ
อธิบายถึงสาเหตุของปั ญหาทีมีมลู เหตุมาจากปั จจัยภายนอก เช่น ความเครี ยด แอลกอ ฮอล์ และการว่างงาน ฯลฯ หรื อความพยายามทีจะทําให้ เหยือของความรุ นแรงเชือว่า

หาเรื องเอง และบ่ อ ยครั ง ที เหยื อก็ จ ะหลงเชื อ
เ หยื อคื อ ผู้ ผผิิ ด หรื อ เป็ นผู้ ที ไขว่ ค ว้ าาหาเรื
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)
ความรุนแรงในครอบครัวมักจะผันกลับมาสูช่ ่วงระยะเงียบสงบและฟื น ฟูความสัมพันธ์ที
เรี ยกว่า นํ าผึ งพระจันทร์ (Lune de miel) ผ้ กู ระทําความรุนแรงมักจะรู้ สกึ ตัวต่อการ
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ั ญาว่าจะ
กระทําของตนและรู้ สึกเสียใจ มีความรู้ สกึ ผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้ สญ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ งพยายามทีจะยืนยันกับ

จะชนะใจโดยการให้ ของขวัญและ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทังความพยายามที
ความมันสัญญาต่าง ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกับความผิด
ทีถูกอ้ างว่าตนเป็ นต้ นเหตุและให้ อภัยในทีสุด หรื อยอมรับว่าตนเองสมควรทีจะได้ รับผล
 า
จากการกระทําดงั กล่าว จนกระทังยอมเป็ นผู้แพ้ และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทังทํ
ตวั เองให้ โดดเดียวจากสังคม

ลาํ ดับขันU ของความรุ นแรง

านัน แต่สว่ นใหญ่แล้ ว ความรุนแรง
ในบางคูน่ นั  ความรุนแรงจะคงอยูท่ ีขันแรกเท่

วงเวลา ทีอาจจะรวดเร็ วมากหรื อเป็ นนแรมเดื
แรมเดือน แรมปี
จะขยายตัวตามลําดับขันตามช่
ั
ขนแรก
ความรุนแรงทางจิตใจ
ั  สอง
ขนที
ความรุนแรงทางวาจา
ั  สาม
ขนที
ความรุนแรงต่อทรัพย์สนิ สิงของ
ั  สี
ขนที
ความรุนแรงต่อร่างกาย
ั  ห้ า
ขนที
ความรุนแรงทางเพศ
ั  หก
ขนที
การทําร้ ายร่างกาย
ั  เจ็ด
ขนที
การทําร้ ายจนถึงแก่ชีวิต

158

สัญญาณอันตราย
-

อาการต่อไปนี เป็ นสัญญาณว่า อยูใ่ นช่วงวงจรของความรุนแรง
เขาร้ องตะโกน กล่าวสบถสาบาน กล่าวโทษ กล่าววาจาจาบจ้ วง
แสดงอาการรุกราน
เขาแสดงอาการก้ าวร้ าว
เขากดดันคุณโดยพยายามทําให้ คณ
ุ เป็ นคนผิด
เขาบังคับให้ คณ
ุ ทําการตัดสินใจในสิงทีตรงข้ ามกับความต้ องการของคุณ
เขาไม่ให้ เงินหรื อให้ เงินไม่พอกับค่าใช้ จา่ ยในบ้ าน
เขาพยายามใช้ ลกู ๆ เป็ นเครื องมือ
เขาทําการตัดสินใจในเรื องสําคัญโดยไม่ได้ ปรึกษาหารื อคุณ
เขาแสดงให้ เห็นว่า คุณไร้ คา่ หรื อเชยแหลกลาญต่อหน้ าคนอืน
เขามักจะพูดถึงครอบครัวหรื อเพือนฝูงของคุณในแง่ร้ายหรื อแง่ไม่ดีเสมอ
เขามักจะโกหก
เขาแสดงอาการหึงหวงจนมากเกินไป
เขาไม่ปฏิบตั ติ ามการติดสินใจทีได้ ตดั สินใจไปแล้ ว
เขาไม่ยอมรับผิดชอบในส่วนของตน
เขาปฏิเสธหรื อยอมรับอย่างน้ อยทีสุดต่อความรุนแรงทีเกิดขึ น
เขาทําเสมือนกับว่าความรุนแรงทีเกิดขึ นเป็ นความผิดของคุณ
เขาปฏิเสธทีจะให้ คณ
ุ ไปทํางานนอกบ้ าน
เขามักจะไม่พอใจกับการใช้ จา่ ยของคุณ
เขาติดยาเสพติดหรื อดืมแอลกอฮอล์มากเกินไป
เขาขูว่ า่ จะฆ่าตัวตายหรื อทําร้ ายตัวเอง
เขาขูว่ า่ จะพูดหรื อทําอะไรทีรู้ดีวา่ จะส่งผลให้ เขาโมโหมาก
เขาห้ ามไม่ให้ คณ
ุ ไปเยียมพ่อแม่หรื อไปหาเพือนฝูง
เขาควบคุมการใช้ โทรศัพท์ของคุณ
คุณจะต้ องขออนุญาตเขาก่อนจะไปทีหนึงทีใด และมักจะห้ ามไม่ให้ ไป
เขาขูว่ า่ จะความรุนแรงกับคุณหรื อกับคนอืน
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-

-

เขาเข้ ามาฟั งทุกครัง ทีคุณพูดโทรศัพท์
เขาจับตามองคุณอยูต่ ลอดเวลา
เขาปฏิเสธทีจะออกไปเมือคุณขอร้ อง
เขาใช้ ความเข้ มแข็งของร่างกายทีเหนือกว่าทําให้ คณ
ุ หวาดกลัว
เมือเกิดการโต้ เถียงกัน เขาจะยืนขวางทาง ร้ องตะโกน ขับรถอย่างน่าหวาดกลัว
ทําลายของทีคุณถืออยูใ่ นมือ ทุบข้ าวของ ขว้ างสิงของรอบตัว ขยายขอบเขต
ความรุนแรงเข้ าหาตัวคุณ ลูก ๆ หรื อสัตว์เลี ยงในบ้ าน ทุบ ชก ยืนนิง กัดฟั นกรอด
เขาปฏิบตั ติ อ่ คุณอย่างไม่ให้ เกียรติและป่ าเถือน
เขาหาทางให้ คณ
ุ ยอมรับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ
เขาใช้ กําลังข่มขืนคุณ
เขาใช้ อาวุธปื นหรื อพกพาติดตัวเสมอ
คุณต้ องพูด อย่ านิงเฉย

ต้ องทําอย่างไรให้ พ้นจากการต้ องเผชิญปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวอย่าง
โดดเดียว หาทางแก้ ไขปั ญหาให้ ลลุ ว่ งไปให้ ได้ เพือมิให้ ความทุกข์ลําเค็ญต้ องตกอยู่กบั
ตัวท่านและครอบครัว หาทางคุยกับคนในครอบครัว เพือนฝูง เพือนร่ วมงาน ทีเต็มใจรับ
ฟั งด้ วยความห่วงใยและไม่ตดั สินใจโดยพละการ ทีพร้ อมจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวทางช่วยเหลือทีชัดเจน ถ้ าไม่มีใครเลยทีคิดว่าจะช่วยเหลือได้ คงต้ องหาทาง
ติดต่อกับศูนย์ช่วยเหลือ ทีมีอาสาสมัครทีมีความรู้ เฉพาะเกียวกับปั ญหาความรุ นแรงใน
ครอบครั ว เพื อขอความช่วยเหลือ มีหน่วยงานประชาสงเคราะห์ ทีสามารถให้ ความ
ช่วยเหลือ ด้ า นเอกสารทางราชการ ทางสัง คม ทางกฎหมาย และฟื น ฟูส ภาพจิ ต ใจ
รวมทัง มี บ้ า นพัก ฉุก เฉิ น ที มิ ด ชิ ด และปลอดภัย จากการรุ ก รานหากท่ า นรู้ เกรงว่า จะ
คุกคาม หรื อ จะติ ด ต่อ สถานี ตํ า รวจที จะมี บริ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลือ เหยื อจากความ
รุนแรงโดยเจ้ าหน้ าทีทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
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ออกนอกบ้ านหรือ......
บ่อยครัง ทีเหยือความรุนแรงไม่สามารถตัดสินใจออกจากบ้ านได้ เพราะยังมี
ความรักในตัวคูค่ รอง มีปัญหาการเงิน มีลกู ด้ วยกัน อย่างไรก็ตาม การตัดขาดจากกัน
บางครัง ก็เป็ นเรื องทีหลีกเลียงไม่ได้ เมือประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว และไป
ยืนเรื องขอความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าทีเกียวข้ อง โดยหวังว่าจะช่วยให้ สถานการณ์
คลีคลายไปในทางทีดีหรื อดีขึ นได้ ไม่วา่ จะตัดสินใจอยูห่ รื อไป ต้ องระลึกไว้ เสมอว่า ไม่มี
ใครมาทําร้ ายตบตีหรื อกระทําความรุนแรงกับท่านได้ ปั ญหาความรุนแรงเป็ นเรื องที
ยอมรับไม่ได้ แม้ วา่ จะเป็ นระยะเวลาวิกฤติก็ตาม การกระทําความรุนแรงต่อผู้อืนจะต้ อง
ได้ รับการลงโทษตามกฎหมาย

.... ทนอยู่ต่อไป
ถ้ าตัดสินใจทีจะอยู่ต่อไปโดยหวังว่าจะมีการเปลียนแปลงทีดีขึ นในอนาคต อย่า
ลื ม ว่ า ผู้ที เป็ นต้ น เหตุ ค วามรุ น แรงจะต้ อ งยอมรั บ ผิ ด และยอมรั บ ที จะได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือ การแสดงความเสียใจและพูดเพียงอย่างเดียวนัน ไม่ได้ หมายความว่า เขาจะ
ไม่ทําอีกในอนาคต เขาอาจจะต้ องไปหาผู้ทีสามารถช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาจิตใจทีชอบ
ความรุ นแรงของเขาได้ ตัวท่านเองอาจจะต้ องไปรั บฟั งข้ อเสนอแนะของผู้เชี ยวชาญ
เนื องจากการเปลียนแปลงไม่สามารถจะเกิ ด ขึน ได้ ในวันนี ห รื อพรุ่ งนี  อาจจะต้ อ งใช้
เวลานาน และสถานการณ์ความรุ นแรงอาจจะหวนกลับคืนมาเมือใดก็ได้ ต้ องเตรี ยมตัว
ให้ พร้ อมทีจะรับกับปั ญหาดังกล่าว และแนวทางในการหลีกเร้ นไปจากปั ญหาดังกล่าว
และการหามาตรการป้องกันตัวเอง จดหมายเลขโทรศัพท์ บุคคลทีคิดว่าจะให้ ความ
ช่วยเหลือได้ เมือเกิดปั ญหา เก็บไว้ ในทีทีหยิบฉวยได้ ง่ายและจําไว้ ให้ ดี ทํารหัสสําหรับ
สื อสารกับ เพื อนบ้ า นหรื อ เพื อนร่ ว มงานที สามารถจะแจ้ ง หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ งได้
ทันท่วงทีทีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวขึ นอีก บอกลูกให้ ร้ ูทิศทางทีจะต้ องหนี
ออกจากบ้ าน เช่น ไปพักพิงกับเพือนบ้ าน สังเกตสัญญาณบ่งชี ทีได้ กล่าวข้ างต้ น ก่อนที
จะเกิ ด ความรุ น แรง ซึงจะเป็ นวัฏ จัก รของการระเบิ ด ความรุ น แรง เตรี ย มหาห้ อ งที
สามารถปิ ดล็อคและมีโทรศัพท์ติดต่อภายนอกได้ จัดเก็บอาวุธหรื อของมีคมให้ มิดชิด
และหยิบฉวยได้ ยากลําบากขึ น
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การแจ้ งความ
หากความพยายามทังหลายที

ท่านได้ ลงมือทําแล้ วไร้ ผล ก็คงจะต้ องหาทางออก
โดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมมาเพือพิทกั ษ์ รักษาความปลอดภัยในชีวิตของท่านและ
ลูก ท่านสามารถจะเข้ าแจ้ งความทีสถานีตํารวจใดก็ได้ สําหรับกระบวนการสอบสวน
และฟ้องศาลนัน ภาพถ่ายจะเป็ นหลักฐานสําคัญทีมีประโยชน์มาก พยายามรวบรวม
หลักฐานทีเกิดจากความรุ นแรง ข้ าวของทีถูกทําลาย รอยชํ าจากการตบตี เอกสารการ
รายงานรักษาพยาบาลบาดแผล ฯลฯ
เมือแจ้ งความแล้ ว เจ้ าหน้ าทีตํารวจจะลงบันทึกประจําวันและส่งเรื องถึงอัยการ
เพือพิจารณายืนฟ้องต่อไป หลังจากนัน เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งให้ ทราบว่าท่านและผู้ทีก่อ
ความรุ น แรงจะต้ อ งทํ า อย่ า งไรต่ อ ไป เช่ น ท่ า นอาจจะต้ อ งรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้ าหน้ าทีสังคมสงเคราะห์ (หน่วยงานให้ ความช่วยเหลือเหยือความรุ นแรง) ขึ นอยู่กบั
การพิจารณาของอัยการดังนี 
- ตํารวจจะสอบปากคําผู้ต้องหา ปล่อยตัวให้ เป็ นอิสระแต่มีการติดตาม เจ้ าหน้ าที
จะพิจารณาตัดสินว่าจะส่งฟ้องหรื อยกฟ้อง
- ผู้ต้องหาจะถูกนําเข้ าพบอัยการทีจะพิจารณาสิทธิและความรับผิดตามกฎหมาย
หลังจากนันจึ
 งจะปล่อยตัวไป และ/หรื อดําเนินการตามคําตัดสินของหน่วยงาน
ไกล่เกลีย
- เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคดีตดั สินอย่างรุนแรง เช่น ปล่อยตัวไปเป็ นอิสระโดยมี
เงือนไข เช่น ต้ องอยูห่ า่ งไกลจากบ้ าน ต้ องได้ รับการบําบัดทางจิตใจ ฯลฯ
- จับกุมตัวคุมขังไว้
หมายเหตุ หากไม่ต้องการแจ้ งความดําเนินคดี ก็สามารถแจ้ งความเพือให้ มีการลง
บันทึกประจําวันไว้ เป็ นหลักฐาน ซึงจะไม่มีการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
(เว้ นแต่เป็ นการกระทําทีเป็ นความผิดร้ ายแรง) แต่จะเป็ นหลักฐานทีมีประโยชน์ เป็ น
อย่างยิงในภายหลัง
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ออกจากบ้ าน
ถ้ าคู่ครองของท่านทําความรุ นแรงแล้ ว ท่านมีสิทธิทีจะออกจากบ้ าน โดยยังคง
สิทธิ ในการคุ้มครองและดูแลบุตร รวมทังสิ
 ทธิ ในทีพักอาศัยและทรัพย์สินทุกประการ
เมือตัดสินใจทีจะออกจากบ้ านแล้ วก็ต้องเตรี ยมการให้ พร้ อมทังการปฏิ

บตั ิ การเงิน และ
จิตใจ เมือก้ าวพ้ นประตูบ้านไปแล้ ว คงเป็ นเรื องยากลําบากทีจะย้ อนกลับมาเก็บเอกสาร
สําคัญหรื อทรัพย์สิน เสื อผ้ าของใช้ อีก
การวางแผนออกจากบ้ าน
สิงทีจะต้ องนําติดตัวออกไปด้ วยคือ
- เอกสารสําคัญทีออกให้ โดยหน่วยราชการทีเกียวข้ องเช่น บัตรประชาชน ใบต่าง
ด้ าว เอกสารของบุตร โรงเรี ยน ทีพัก รายได้ บัญชีธนาคาร ใบประกาศนียบัตร
ใบเสร็จทีสําคัญ ใบเสียภาษี เงินได้ ประจําปี
- กุญแจบ้ าน ทีทํางาน รถยนต์
- บัตรธนาคาร บัตรเครดิต
- ยาประจําตัว
- ของใช้ ประจําตัว
- แว่นตาหรื อคอนแทคเลนส์
- เงินสด (ถ้ ามี)
- เสื อผ้ า (ชุดชันใน
 ชุดนอน)
- เครื องประดับส่วนตัว
- รูปถ่ายหรื อของทีมีคา่ ต่อจิตใจทีต้ องการเก็บรักษาไว้
สําหรั บบุตรต้ องอย่ าลืม
- ยาประจําตัว
- เสื อผ้ า (ชุดชันใน
 ชุดนอน)
- ของเล่นทีชอบเป็ นพิเศษ
จะต้ องทําการแจ้ งเจ้ าหน้ าที ตํารวจหรื อเจ้ าหน้ าทีเฉพาะกิ จถึงการออกจากบ้ าน
ดังกล่าว พร้ อมเหตุผลประกอบการตัดสินใจหนีออกจากบ้ าน ไปอยู่บ้านคนทีไว้ ใจได้
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หรื อบ้ านญาติ หากไม่มีหรื อเกรงว่าจะถูกติดตามคุกคาม ก็ขอให้ ติดต่อศูนย์ บ้านพัก
ฉุกเฉิน ให้ หนีออกจากบ้ านตอนทีคูค่ รองไม่อยู่ หรื อหาทางออกจากบ้ านอย่างเงียบเชียบ
ทีสุด อย่าบอกเป็ นอันขาดว่าจะหนี ออกจากบ้ านไป หากมีปัญหาไม่มีเงินอาจจะขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ในเขตทีอยู่ได้ และถ้ าจําเป็ นก็สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าทีของหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือเหยือความรุ นแรงใน
เขตทีอยูห่ รื อทีใดก็ได้ อย่าอยูค่ นเดียวเป็ นอันขาด
แม้ ว่า แผนการหนี อ อกจากบ้ านจะเป็ นสิงที สํา คัญ มาก แต่ถ้ า ต้ อ งเผชิ ญ กับ
อันตรายเฉพาะหน้ ากะทันหัน ขอให้ หนี ออกไปทันที โดยไม่ต้องทําตามแผนการทีได้
กล่าวไว้ แต่อย่างใด

ถ้ าท่ านพบหรื อรู้ จกั เหยือความรุ นแรงในครอบครัว
ท่ านควรจะทําอย่ างไร
อาจจะมี วัน หนึงที เราจะพบว่า เพื อน ผู้ร่ ว มงาน ญาติ ประสบปั ญ หาความ
รุนแรงในครอบครัว เราควรจะทําอย่างไร มีสญ
ั ญาณหลายอย่างทีสามารถบ่งชีได้
 ขอให้
สังเกตให้ ได้ ถ้ าบุค คลดังกล่าวไม่ยอมเล่าให้ ฟังว่าทํ าไมถึงมี อ าการเศร้ าโศกเสียใจ
หงุดหงิด กระวนกระวาย หรื ออยู่ในอาการซึมเศร้ า ถ้ าบุคคลดังกล่าวดืมมากกว่าปกติ
หรื อกินยากล่อมประสาท หรื อสังเกตเห็นรอยฟกชําดํ
 าเขียว บาดแผลทีส่วนใดส่วนหนึง
ของร่ างกาย ถ้ าบุคคลดังกล่าวหลีกเลียงทีจะพบปะผู้อืน ถ้ าบุคคลดังกล่าวยกเลิกการ
นัดหมายกะทันหันในนาทีสดุ ท้ าย หากท่านสังเกตเห็นอาการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วละก็
อย่าได้ นิงเฉย
แล้ วจะช่ วยได้ อย่ างไร
เสนอตัวเองให้ เห็นว่ าพร้ อมทีจ ะยืนมือเข้ ามาช่ วยเหลือ
เข้ าไปหาและบอกว่า คุณไม่ได้ อยูค่ นเดียวนะ เราอยูเ่ คียงข้ างคุณและพร้ อมทีจะ
ช่วยเหลือเสมอ บ่อยครัง ทีเหยือความรุนแรงในครอบครัวจะรู้ สกึ ว่าตนเองอยูค่ นเดียว
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