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ของทางการท้องถิ'นเบลเยียม ทั�งนี � โดยที'เป็นการตีพิมพ์ครั�งแรก หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ'มเติม ก็ยินดีรับไว้พิจารณาเพื'อปรับปรุงเพิ'มเติมในการตีพิมพ์ครั�งต่อไป 
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ประเทศไทยใหญ่กว่า
ระยะทางเพียง 400 

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 
นเธอร์แลนด์ กบัลกัเซมเบิร์ก 

ข้อมูลทั
วไป

เบลเยียม (ไม่ใช่เขียนว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

ประเทศไทยใหญ่กว่า
400 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 
นเธอร์แลนด์ กบัลกัเซมเบิร์ก 

ข้อมูลทั
วไป

เบลเยียม (ไม่ใช่เขียนว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

ประเทศไทยใหญ่กว่า
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 
นเธอร์แลนด์ กบัลกัเซมเบิร์ก 

ข้อมูลทั
วไป

เบลเยียม (ไม่ใช่เขียนว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

ประเทศไทยใหญ่กว่า
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 
นเธอร์แลนด์ กบัลกัเซมเบิร์ก 

ข้อมูลทั
วไป

เบลเยียม (ไม่ใช่เขียนว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

ประเทศไทยใหญ่กว่าประเทศ
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 
นเธอร์แลนด์ กบัลกัเซมเบิร์ก 

ข้อมูลทั
วไป

เบลเยียม (ไม่ใช่เขียนว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

ประเทศ
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 
นเธอร์แลนด์ กบัลกัเซมเบิร์ก  

ข้อมูลทั
วไป

เบลเยียม (ไม่ใช่เขียนว่า “เบลเยียม
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

ประเทศ
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ข้อมูลทั
วไปเกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

เบลเยียม
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

ประเทศเบลเยียมถึง 
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยียม

เบลเยียม
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

เบลเยียมถึง 
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

1

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

เบลเยียม”
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

เบลเยียมถึง 
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

 

1 

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม
 

” 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

เบลเยียมถึง 
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

 แต่อ่านว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

เบลเยียมถึง 
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

แต่อ่านว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

เบลเยียมถึง 15
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

แต่อ่านว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 

15 เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

แต่อ่านว่า 
เล็กประเทศหนึงทีตั �งอยู่ในยโุรปตะวนัตก มีพื �นทีเพียง 32

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

แต่อ่านว่า “เบลเยียม
2,545

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

เบลเยียม
545 

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม

เบลเยียม
 ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

เกี
ยวกับประเทศเบลเยยีม 

เบลเยียม”
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

 

”) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ ฝรังเศสกบัเยอรมนี และประเทศเพือนบ้านขนาดเล็กอีก 2 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

 

) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
2 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
2 ประเทศ คือ 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 
ประเทศ คือ 

ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์

) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางไปยงัประเทศเพือนบ้านได้โดยสะดวก  

เมือดแูผนทีประกอบ จะเห็นว่า เบลเยียมมีพรมแดนติดกบัประเทศขนาดใหญ่ 2 
ประเทศ คือ 

 
ภาพตวัอยา่งแสดงเส้นเขตแดนระหวา่งเบลเยียมกบัเนเธอร์แลนด์ 

) เป็นประเทศขนาด
ตารางกิโลเมตร (ขนาด

เท่า)  จากมมุเหนือสดุลงไปใต้สดุมี
   
2 

ประเทศ คือ 

 



 
 

2 
 

 นอกจากกรุงบรัสเซลส์ซึงเป็นเมืองหลวงแล้ว เบลเยียมมีเมืองใหญ่อืน ๆ อีกหลาย
เมือง เช่น ลิเอจ  (Liège/Luik) อนัตเวอร์ป (Anvers/Antwerpen) เกนต์ (Gand/Gent) 
บรูจ (Bruges/Brugge)  
 เบลเยียมก็เหมือนกับประเทศยุโรปตะวันตกอืน ๆ ทีมีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคณุภาพของชีวิต ทีสําคญัเบลเยียมถือเป็นศนูย์กลางของยโุรป
เพราะกรุงบรัสเซลส์เป็นสถานทีตั �งของสถาบนัหลกัของสหภาพยโุรป ทําให้มีชาวตา่งชาติ 
ทั �งชาวยโุรปและชาวตา่งประเทศอืน ๆ เข้ามาพํานกัและทํางานเป็นจํานวนมาก  
 

ประชากร ภาษา ศาสนา และคนไทยในเบลเยยีม 
 
 เบลเยียมมีประชากรทั �งหมดประมาณ 10 ล้านคน ประกอบด้วย 3 ชมุชน ซึงใช้ 3 
ภาษา คือ ชมุชนทีใช้ภาษาฝรังเศส มีอยู่ประมาณร้อยละ 40 อาศยัอยู่ในทางตอนใต้ของ
ประเทศ (ด้านทีอยู่ติดกับประเทศฝรังเศส) อาจเรียกชุมชนนี �และพื �นทีนี �ว่า ชาววัลลูน 
(Wallon) และวาโลเนีย (Wallonie) ตามลําดบั 
 ส่วนภาคเหนือของประเทศ (ด้านทีติดกับเนเธอร์แลนด์) จะเป็นชุมชนทีพูด
ภาษาเฟลมมิช (Vlaams) ซึงเหมือนภาษาดตัช์หรือภาษาเนเธอร์แลนด์ แต่มีสําเนียงพดู
ตา่งกนัเลก็น้อย ซึงเป็นประมาณร้อยละ 60 ของประชากร เรียกวา่ ชาวเฟลมมิช และเรียก
พื �นทีนี �วา่ ฟลานเดอร์ (Vlaanderen)   
 นอกจากนี � มีชุมชนทีใช้ภาษาเยอรมัน ซึงมีประมาณ 30,000 – 40,000 คน ใน
บางเมืองทางชายแดนตะวนัออกทีติดกบัประเทศเยอรมนี  
 ในความเป็นจริง ประเทศเบลเยียมจึงมีการแบ่งแยกการใช้ภาษาอย่างชัดเจน ใน
เขตฟลานเดอร์ทางตอนเหนือของประเทศ จะใช้ภาษาเฟลมมิช โทรทศัน์ วิทยุก็พดูภาษา  
เฟลมมิช ป้ายชือสถานทีและป้ายถนนหนทางก็เขียนเป็นภาษาเฟลมมิช  และในทาง
กลบักนั ในเขตวาโลเนีย จะไมใ่ช้ภาษาเฟลมมิชเลย  
 ข้อยกเว้นคือเมืองหลวงหรือกรุงบรัสเซลส์เท่านั �น ซึงใช้ทั �งสองภาษาเป็นภาษา
ราชการ แตใ่นทางปฏิบติัในชีวิตประจําวนั สว่นใหญ่จะใช้ภาษาฝรังเศสมากกวา่  
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 มีข้อสงัเกตว่า คนเฟลมมิชมกัพดูภาษาฝรังเศสและภาษาองักฤษได้ดี เพราะใน
อดีต แม้แต่มหาวิทยาลยัในเขตฟลานเดอร์ก็เรียน/สอนเป็นภาษาฝรังเศสด้วย สําหรับ
ภาษาอังกฤษนั �น สถานีโทรทัศน์ในเขตฟลานเดอร์มักนํารายการต่าง ๆ ทีเป็น
ภาษาองักฤษมาออกอากาศโดยไม่มีการแปล คนเฟลมมิชมกักลา่วว่าพวกตนเรียนรู้และ
เข้าใจภาษาอังกฤษจากรายการโทรทัศน์ ก่อนจะเริมเรียนภาษาอังกฤษภาคบังคับใน
โรงเรียนเสียด้วยซํ �า ในขณะทีคนวลัลนูสว่นใหญ่ไม่สามารถพดูภาษาเฟลมมิชได้ และมกั
ไมค่อ่ยถนดัใช้ภาษาองักฤษเหมือนกบัคนเฟลมมิช 
 เรืองภาษาในเบลเยียมเป็นเรืองควรทราบสําหรับคนไทย เพราะคนไทยส่วนใหญ่
ยงัเข้าใจผิดว่า คนเบลเยียมพูดภาษาฝรังเศสเท่านั �น  มีคนไทยหลายคนเล่าให้ฟังจาก
ประสบการณ์จริงว่า ตอนยังอยู่ประเทศไทย พูดคุยและคบหากับคนเบลเยียมโดยใช้
ภาษาองักฤษ  ตอ่มาเมือตกลงใจสมรสกนั และวางแผนจะติดตามคูส่มรสไปอยู่เบลเยียม 
จงึหาเวลาวา่งไปเรียนภาษาฝรังเศส ปรากฏวา่ เมือเดินทางมาถึงจงึเพิงทราบวา่ สามีเป็น
คนเฟลมมิช ทํางานและมีบ้านอยู่ในเขตฟลานเดอร์ ซึงไม่นิยมใช้ภาษาฝรังเศส แม้ว่าจะ
ใช้ได้ดี  
 ดงันั �น คนไทยทีมาพํานกัหรือทํางานในเบลเยียม ไม่ว่าในฐานะนกัเรียน แม่บ้าน 
หรือประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ต้องทราบก่อนว่าตนเองอาศยัอยู่ในเขตใด ระหว่างวาโลเนีย
กบัฟลานเดอร์ จากนั �น ควรขวนขวายเรียนภาษาฝรังเศสหรือภาษาเฟลมมิชเพิมเติม จน
สามารถใช้ในการสือสารในชีวิตประจําวนักบัคนท้องถินได้        
 ตามข้อมูลของทางการเบลเยียม มีคนไทยอยู่ในเบลเยียมประมาณ 3,000 คน 
(หมายถงึคนไทยทียงัไมไ่ด้สญัชาติเบลเยียม) อยา่งไรก็ดี โดยทีเบลเยียมเป็นประเทศทีอยู่
ในเขตเชงเกนซึงไม่มีพรมแดน ไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างเบลเยียมกับประเทศ
เพือนบ้าน การเดินทางมาจากประเทศไทยเพือไปเบลเยียมอาจจะทําได้โดยเข้ามาทาง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศอืน เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรังเศส หรือเยอรมนี  จํานวนคน
ไทยในเบลเยียมจึงน่าจะมีมากกว่านั �น จากการพยายามรวบรวมสถิติและข้อมลูคนไทย
ของสถานทตู มีชือและทีอยู่ของคนไทยในเบลเยียมประมาณ 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้
หญิงไทยทีติดตามคู่สมรส หรือผู้ จดทะเบียนอยู่ร่วมกันมาอยู่เบลเยียม และส่วนใหญ่
อาศยัอยูใ่นเขตฟลานเดอร์มากกวา่เขตวาโลเนียและในกรุงบรัสเซลส์   
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 สําหรับด้านผู้ ทํางาน เบลเยียมมีนโยบายไม่เปิดรับคนงานจากประเทศอืนทีไม่อยู่
ในสหภาพยุโรป จึงไม่มีแรงงานไทยทํางานในเบลเยียม คนงานทีมีทกัษะหรือฝีมือ เช่น
อาชีพพ่อครัว/แม่ครัว ก็มีไม่มากนักเพราะหลายปัจจัย โดยเฉพาะการขออนุญาตจ้าง
คนงานตา่งชาติ ความสามารถด้านภาษาของผู้มาทํางาน จํานวนร้านอาหารไทย  
 ผู้มาทํางานในบริษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศก็มีจํานวนน้อย และส่วน
ใหญ่จะมาประจําในเบลเยียมเป็นระยะเวลาเพียงไม่กีปี ก็ต้องเดินทางไปทํางานใน
ประเทศอืนตอ่ไป    
 นกัเรียนไทยมาเรียนตอ่ในเบลเยียมในระดบัปริญญาหรือสงูกวา่มีไม่มากนกั ในปี
การศกึษา 2554 มีประมาณ 20-30 คน เท่านั �น อาจเป็นเพราะอปุสรรคด้านภาษาซึงต้อง
เรียนเป็นภาษาฝรังเศสหรือเฟลมมิช ในปัจจบุนั นกัเรียนสว่นใหญ่เรียนอยูใ่นเมืองเลอเวน่ 
เพราะมีมหาวิทยาลยัทีสอนเป็นภาษาองักฤษ       
 สถานทตูได้พยายามสนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดการรวมตวักนัของคนไทย ในปัจจบุนั 
มีสมาคมเพือนไทยในเบลเยียม ในด้านการศึกษา มีศนูย์การเรียนไทย กศน. เบลเยียม 
เปิดสอนและเปิดสอบหลกัสตูรตา่ง ๆ และหลกัสตูรการศกึษาสามญัของประเทศไทยด้วย 
นอกจากนี � คนไทยในเบลเยียมอาจลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี หรือโท กับ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง หรือมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และเข้าสอบทีสถานทตูได้  
 สําหรับด้านศาสนา สถิติข้อมลูของทางการเบลเยียมระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
ประมาณร้อยละ 75 นบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาธอลิก อีกร้อยละ 25 นบัถือนิกาย
โปรเตสเตนท์และศาสนาอืน ๆ  
 สําหรับศาสนาพุทธ มีคนเบลเยียมสนใจในศาสนาพุทธ และโดยเฉพาะการฝึก
สมาธิเป็นจํานวนมากขึ �นเรือย ๆ ศาสนาพทุธเริมเผยแผ่เข้ามาในเบลเยียมอย่างจริงจงั
ในช่วง 30-40 ปีทีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงทีเบลเยียมรับผู้ ลี �ภัยสงครามจากหลาย
ประเทศในเอเชียมาพํานกั วดัสว่นใหญ่จงึเป็นวดัพทุธมหายาน นิกายธิเบต เซน  
 สําหรับวัดไทย ในปัจจุบัน มี  4 วัด  คือ วัดไทยธรรมาราม วัดธัมมปทีป                
วดัพทุธาราม และวดัพระธรรมกาย (ดรูายละเอียดได้ในภาคผนวก)       
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ภาคใต้ของประเทศ  
ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และ

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

จุดทีสงูทีสดุของ
Portrange

 (Escaut

อยู่ทีฝรังเศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ
บรัสเซลส์ และ

 

 

 

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภาคใต้ของประเทศ  
ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และ

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ดทีสงูทีสดุของ
Portrange) สงู 

Escaut

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ
บรัสเซลส์ และ

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภาคใต้ของประเทศ  
ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และ

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ดทีสงูทีสดุของ
) สงู 

Escaut

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ
บรัสเซลส์ และเมือง

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภาคใต้ของประเทศ  
ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และ

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ดทีสงูทีสดุของ
) สงู 694

Escaut)  
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

เมือง

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภาคใต้ของประเทศ  
ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และ

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ดทีสงูทีสดุของ
694 
 สเคลด์  

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ
เมืองเกน

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภาคใต้ของประเทศ  ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่
ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และ

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ดทีสงูทีสดุของ
 เมตร

สเคลด์  
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

เกน

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และ

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ดทีสงูทีสดุของประเทศ
เมตรจากระดบันํ �าทะเล   

สเคลด์  
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

เกนต์ 

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ชายฝัง ทีราบสงูกลาง และเขต

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ประเทศ
จากระดบันํ �าทะเล   

สเคลด์  (Schelde

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ
 

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

เขตทีสงู

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ประเทศ
จากระดบันํ �าทะเล   
Schelde

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ทีสงู

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในชว่งฤดรู้อน 

ประเทศเบลเยียม
จากระดบันํ �าทะเล   
Schelde

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ทีสงูอาร์เดนส์

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ
ทอ่งเทียวและพกัผอ่นในช่วงฤดรู้อน  

เบลเยียม
จากระดบันํ �าทะเล   
Schelde) 

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูิประเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

อาร์เดนส์

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

 

เบลเยียม
จากระดบันํ �าทะเล   

 และ
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

5

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

อาร์เดนส์

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

เบลเยียม 
จากระดบันํ �าทะเล   

และแมนํ่ �าเมิส
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

 

5 

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

อาร์เดนส์       

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

 คือ
จากระดบันํ �าทะเล   

แมนํ่ �าเมิส
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

       

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

คือ ซิญาลเดอปอตราญ
จากระดบันํ �าทะเล   แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

แมนํ่ �าเมิส
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

        

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

ซิญาลเดอปอตราญ
แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

แมนํ่ �าเมิส
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

ซิญาลเดอปอตราญ
แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

แมนํ่ �าเมิส (Meuse

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

ซิญาลเดอปอตราญ
แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

Meuse

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

ซิญาลเดอปอตราญ
แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

Meuse

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เก
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

ซิญาลเดอปอตราญ
แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

Meuse มาส 
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

สภาพภมูศิาสตร์และภมูิประเทศ 

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ภาคเหนือเป็นพื �นทีราบ และส่วนใหญ่เป็นพื �นที เกษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

ซิญาลเดอปอตราญ
แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

มาส 
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมูิประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

ซิญาลเดอปอตราญ 
แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่

มาส – 
เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรือ

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

 (Signal de 

แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่
 Maas

เศส แม่นํ �าเอสโกเป็นแม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียม ผ่านท่าเรืออนัตเวอร์ป

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ภมิูประเทศของเบลเยียมแบง่ออกเป็นสามสว่นใหญ่ ๆ ได้แก่

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

Signal de 

แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่
Maas

อนัตเวอร์ป

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ๆ ได้แก่

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

Signal de 

แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่
Maas) ซึงมีต้นนํ �า

อนัตเวอร์ป

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ๆ ได้แก่

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

Signal de 

แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่
) ซึงมีต้นนํ �า

อนัตเวอร์ป

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ๆ ได้แก่ ทีราบ

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

Signal de 

แม่นํ �าสายหลกัของเบลเยียมได้แก่แม่นํ �า
) ซึงมีต้นนํ �า

อนัตเวอร์ป 

ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ทีราบ

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

Signal de 

แม่นํ �า
) ซึงมีต้นนํ �า

 กรุง

 
ทีราบชายฝังของเบลเยียม ประกอบด้วยเนินทรายจํานวนมาก 

เบลเยียมมีสภาพภูมิศาสตร์ทีค่อนข้างจะแตกต่างกันระหว่างภาคเหนือกับ
ทีราบ

ษตรกรรม แต่ภาคใต้
ประกอบด้วยภูเขาและพื �นทีป่าเมืองหนาว ทําให้พื �นทีภาคใต้เป็นทีนิยมสําหรับการ

Signal de 

แม่นํ �า
) ซึงมีต้นนํ �า

กรุง

 
 



 

 

ฤดูใบไม้ผลิ
สิงหาคม 
เดือนธันวาคม 
เดือนพฤษภาคม 

กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น

 
อณุหภมูิ
เฉลีย 
อณุหภมูิ
สงูสดุ 
โดยเฉลีย 
อณุหภมูิ
ตําสดุ
โดยเฉลีย
จํานวน
วนัทีมี   
ฝนตก
จํานวน
วนัทีมี
หิมะ

 

 

ฤดูใบไม้ผลิ
สิงหาคม 
เดือนธันวาคม 
เดือนพฤษภาคม 

กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น

 
อณุหภมิู
เฉลีย 
อณุหภมิู
สงูสดุ 
โดยเฉลีย 
อณุหภมิู
ตําสดุ
โดยเฉลีย
จํานวน
วนัทีมี   
ฝนตก
จํานวน
วนัทีมี
หิมะ

ฤดูใบไม้ผลิ
สิงหาคม 
เดือนธันวาคม 
เดือนพฤษภาคม 

กลางวนั แต่อาจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น

อณุหภมูิ
เฉลีย  
อณุหภมูิ
สงูสดุ 
โดยเฉลีย 
อณุหภมูิ
ตําสดุ
โดยเฉลีย
จํานวน
วนัทีมี   
ฝนตก 
จํานวน
วนัทีมี
หิมะ 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ฤดูใบไม้ผลิ
สิงหาคม 
เดือนธันวาคม 
เดือนพฤษภาคม 

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น

อณุหภมูิ
 

อณุหภมูิ

โดยเฉลีย  
อณุหภมูิ

โดยเฉลีย 
จํานวน
วนัทีมี   

 
จํานวน

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ฤดูใบไม้ผลิ
สิงหาคม ฤดูใบไม้ร่วง
เดือนธันวาคม 
เดือนพฤษภาคม 

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น

ม.ค. 

3

 

6

 

1

13

2

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนมีนาคม 

ฤดูใบไม้ร่วง
เดือนธันวาคม 
เดือนพฤษภาคม 

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น

ม.ค. 

3 

6 

1 

13 

2 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม 

ฤดูใบไม้ร่วง
เดือนธันวาคม – กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม –

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น

ม.ค.  ก.พ.

 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม 

ฤดูใบไม้ร่วง
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง
– กนัยายน 

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก
ตกเป็นบางปีเทา่นั �น 

ก.พ.

4 

7 

1 

13

3 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม 

ฤดูใบไม้ร่วง 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

กนัยายน 

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก

 

ก.พ. 

 

 

 

13 

 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม 

 ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

กนัยายน 

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก

มี.ค.

6

10

3

13

2

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยุโรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม 

ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

กนัยายน 

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก

มี.ค. 

6 

10 

3 

13 

2 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม 

ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

กนัยายน  

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือก

 เม.ย.

13

12

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม 

ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
กลางวนั แตอ่าจตํากวา่จดุเยือกแข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

เม.ย.

8 

13 

5 

12 

0 

สภาพอากาศ

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมีนาคม –

ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบ่อย

เม.ย. 

 

 

 

 

 

สภาพอากาศ

เมือเทียบกับประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
– พฤษภาคม 

ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

พ.ค.

13

18

8

11

0

6

สภาพอากาศ

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยุโรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
พฤษภาคม 

ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

พ.ค. 

13 

18 

8 

11 

0 

 

6 

สภาพอากาศ

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
พฤษภาคม 

ระหว่างเดือนกันยายน 
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

 มิ.ย. 

15

20

10

11

 

 

 

สภาพอากาศ

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
พฤษภาคม 

ระหว่างเดือนกันยายน –
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

มิ.ย. 

15 

20 

10 

11 

0 

สภาพอากาศ

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยุโรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
พฤษภาคม 

– พฤศจิกายน และ
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

มิ.ย.  ก.ค. 

 

 

 

 

 

สภาพอากาศ 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยุโรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
พฤษภาคม ฤดูร้อน

พฤศจิกายน และ
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

ก.ค. 

17

22

13

11

0 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยุโรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ฤดูร้อน

พฤศจิกายน และ
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

ก.ค.  

17 

22 

13 

11 

 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ฤดูร้อน 

พฤศจิกายน และ
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

สําหรับในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 0-10
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

ส.ค. 

18

23

13

9

0

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน 

พฤศจิกายน และ
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

10 
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ย

ส.ค.  

18 

23 

13 

9 

0 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

พฤศจิกายน และ
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

 องศาเซลเซียสในตอน
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบ่อย

 ก.ย. 

14

18

10

12

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

พฤศจิกายน และ
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
แข็งในช่วงกลางคืน มกัมีฝนตกบอ่ยในเบลเยียม มีหิมะ

ก.ย. 

14 

18 

10 

12 

0 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

พฤศจิกายน และฤดูหนาว
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
ในเบลเยียม มีหิมะ

ก.ย.  ต.ค. 

 

 

 

 

 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

ฤดูหนาว
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
ในเบลเยียม มีหิมะ

ต.ค. 

11

15

7 

13

0 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

ฤดูหนาว
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
ในเบลเยียม มีหิมะ

ต.ค.  

11 

15 

 

13 

 

เมือเทียบกบัประเทศอืนในยโุรป เบลเยียมไม่หนาวจดัหรือร้อนจดั มี 4 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

ฤดูหนาว ระหว่าง
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
ในเบลเยียม มีหิมะ

พ.ย. 

6

9

3

14

1

 ฤดู คือ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

ระหว่าง
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
ในเบลเยียม มีหิมะ

พ.ย.  

6 

9 

3 

14 

1 

ฤด ูคือ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 

ระหว่าง
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
ในเบลเยียม มีหิมะ

 ธ.ค. 

11

ฤด ูคือ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

ระหว่าง
กุมภาพนัธ์  โดยทัวไป ช่วงทีมีสภาพอากาศสบายทีสดุจะอยู่ระหว่าง

องศาเซลเซียสในตอน
ในเบลเยียม มีหิมะ

ธ.ค. 

3 

5 

1 

11 

2 

ธ.ค.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
 
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร
เลโอโปลด์ที 

 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ
 
เคยเสด็จประพาส
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง 

 

 

 
 

โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
 
ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร
เลโอโปลด์ที 

 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ
 
เคยเสด็จประพาส
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง 

โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร
เลโอโปลด์ที 

ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

เคยเสด็จประพาส
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง 

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร
เลโอโปลด์ที 

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

ในสมยัรัชกาลที 
เคยเสด็จประพาส
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง 

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร
เลโอโปลด์ที 

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

ในสมยัรัชกาลที 
เคยเสด็จประพาส
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง 

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร
เลโอโปลด์ที 1 

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

ในสมยัรัชกาลที 
เคยเสด็จประพาส
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง 

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

 

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

ในสมยัรัชกาลที 
เคยเสด็จประพาส
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
สมพระเกียรติยิง  

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

ในสมยัรัชกาลที 
เคยเสด็จประพาสเบลเยียมถึง 
เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

 

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

ในสมยัรัชกาลที 
เบลเยียมถึง 

เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
โบราณมานานมากกว่า 2,000
โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

ภาพ

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

ในสมยัรัชกาลที 5 
เบลเยียมถึง 

เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
2,000

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

ภาพ

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
เบลเยียมถึง 

เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
2,000 ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

ภาพแสดง

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
เบลเยียมถึง 

เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

แสดงเหตกุารณ์ปฏิวตัิ

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
เบลเยียมถึง 2 ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เหตกุารณ์ปฏิวตัิ

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เหตกุารณ์ปฏิวตัิ

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนัอยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

เสด็จประพาสยุโรป และเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

7

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เหตกุารณ์ปฏิวตัิ

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพั
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

 

7 

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เหตกุารณ์ปฏิวตัิ

เบลเยียมกบัประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กนัม
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เหตกุารณ์ปฏิวตัใิน

นธ์กนัม
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวตัิศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

ในเบลเยียม ของ 

นธ์กนัม
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

โบราณในถํ �าบริเวณตอนกลางประเทศริมฝังแมนํ่ �าเมิส 
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 

ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ของเบลเยียมเริมขึ �นในปี พ.ศ. 2373
ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เบลเยียม ของ 

นธ์กนัมายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

 
ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
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ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เบลเยียม ของ 

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
2373 

ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เบลเยียม ของ 

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
 โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

เบลเยียม ของ Egide

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

Egide 

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

 Charles Gustave Wappers

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

ยา่งเป็นทางการตั �งแตปี่พ.ศ. 2426
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

Charles Gustave Wappers

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

2426
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทย  

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพร

Charles Gustave Wappers

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

2426 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 

ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ
ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า

แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ประวัตศิาสตร์และความสัมพนัธ์อันยาวนานกับไทย   

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ขึ �นเป็นรัฐเอกราช และ เจ้าชายเลโอโปลด์ได้ขึ �นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดี

Charles Gustave Wappers

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

 

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ะราชาธิบดี

Charles Gustave Wappers

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ะราชาธิบดี

Charles Gustave Wappers

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ะราชาธิบดี

Charles Gustave Wappers

ายาวนาน เริมจากเมือปีพ.ศ. 2411
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ะราชาธิบดี

 

Charles Gustave Wappers

2411
ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

ในดินแดนทีเป็นประเทศเบลเยียมในปัจจุบนั มีหลกัฐานการดํารงอยู่ของชุมชน
ปี ทราบจากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์และภาพเขียน

ในอดีต เบลเยียมอยู่ภายใต้การปกครองของหลายราชวงศ์ หลายอาณาจักร 
โดยเกิดการปฏิวตัิและก่อตั �ง

ะราชาธิบดี 

 

Charles Gustave Wappers  

 
2411 

ไทยและเบลเยียมลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ และต่อมา ได้สถาปนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ พระปิยมหาราช 
ครั �ง ซึงจากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านและจดหมายเหตุ

ๆ ของฝ่ายเบลเยียม จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิงว่า
แม้แต่เมือประมาณร้อยปีทีแล้ว เบลเยียมได้ถวายการต้อนรับพระมหากษัตริย์ไทยอย่าง
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 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนินเยือนเบลเยียมอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงบนัทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรือง “ความทรงจําในการ
ตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ” ไว้ว่า “ทั�งพระเจ้าอยูห่วัและข้าพเจ้านิยม รักใคร่ และ
รู้สึกสนิทสนมเป็นกนัเองต่อพระเจ้าโบดวง ทนัทีทีได้พบกนั คิดว่าท่านก็ทรงมีความรู้สึก
อย่างเดียวกันต่อเราทั�งสอง” และทรงบันทึกเพิมเติมเกียวกับการเสด็จเป็นการส่วน
พระองค์ในเวลาต่อมาไว้ด้วยว่า “ทกุครั�งทีพระเจ้าอยู่หวัและข้าพเจ้าไปยโุรป ไม่ว่าจะอยู่
ประเทศไหนก็ตาม พระเจ้าโบดวงมกัทรงต่อโทรศพัท์มาถึงพระเจ้าอยู่หวั และชวนให้พา
ข้าพเจ้าไปเยียมท่านอย่างเป็นกันเอง  เมือพระเจ้าอยู่หวัทรงตกลง ท่านก็ทรงส่งเรือบิน
พระทีนังของท่านพร้อมทั�งราชองครักษ์มารับเสด็จ พระเจ้าอยู่หวัก็ทรงพาข้าพเจ้าไปเรือ
บินทา่นพร้อมด้วยผู้ตามเสด็จไมกี่คน ไปอยูก่บัทา่นฉนัพีน้อง”       
 ในช่วงทีประเทศไทยเฉลิมฉลองวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงครอง
สิริราชสมบตัิครบ 60 ปี เมือปี 2549 มกุฎราชกุมารฟิลิปป์ก็เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จไป
ประเทศไทยเพือร่วมถวายพระพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย
ภมิูภาค (

 
 

สภาลา่ง
 
เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น
 
และด้านการเมือง 
ยอ่ย
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

 

 

 
 
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย
ภมิูภาค (

 
 

สภาลา่ง
 
เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น
 
และด้านการเมือง 
ยอ่ย
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย
ภมิูภาค (

สภาลา่ง

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

และด้านการเมือง 
ยอ่ย คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย
ภมิูภาค (

ใน

สภาลา่ง หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
และด้านการเมือง 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย
ภมิูภาค (Region) 

ในระดับสหพนัธรัฐ

หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
และด้านการเมือง 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพูดภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

Region) 

ระดับสหพนัธรัฐ

หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
และด้านการเมือง 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

Region) 

ระดับสหพนัธรัฐ

หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
และด้านการเมือง 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

Region) ประชาคม

ระดับสหพนัธรัฐ

หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
และด้านการเมือง ขออธิบาย

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

ประชาคม

ระดับสหพนัธรัฐ

หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
ขออธิบาย

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ
พระราชาธิบดีอัลแบร์ที 2
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

ประชาคม

ระดับสหพนัธรัฐ

หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
ขออธิบาย

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

2 แต่ระบบ
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

ประชาคม 

ระดับสหพนัธรัฐ 

หรือสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
ขออธิบาย

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แต่ระบบ
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

 (Community) 

 

 (Federal State) 

หรือสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตการเลือกตั �งซึงมีอยูท่ั �งสิ �น 20 
มีการยบุสภาก่อนสิ �นสดุวาระ 
จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น

ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.
ขออธิบายโดย

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แต่ระบบ
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดย

(Community) 

 

(Federal State) 

 และสภาสงูหรือวฒิุสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

20 เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 
 ทั �งนี �

จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น
ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.

โดยเฉพาะใ
คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �

จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แต่ระบบการแบ่งอํานาจการปกครอง
ซบัซ้อนมากกวา่ระบบของไทย โดยแบง่ออกเป็น 

(Community) 

(Federal State) 

และสภาสงูหรือวฒิุสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 
ทั �งนี � 

จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น
ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.

เฉพาะใ
คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �

จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
แบง่ออกเป็น 

(Community) 

(Federal State) 

และสภาสงูหรือวฒิุสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 
ทั �งนี � จํานวนผู้แทนของแต่ล

จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น
ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส.

เฉพาะใ
คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �

จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพูดภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

9

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
แบง่ออกเป็น 

(Community) 

(Federal State) 

และสภาสงูหรือวฒิุสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 
จํานวนผู้แทนของแต่ล

จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น
ในสภาผู้แทนฯ จะมีการแบง่ ส.ส. ออกเป็น 

เฉพาะในกลุ่มภาษา
คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �

จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด

 

9 

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
แบง่ออกเป็น 

(Community) มณฑล (

(Federal State) 

และสภาสงูหรือวฒิุสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 

เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 
จํานวนผู้แทนของแต่ล

จากจํานวนประชากรของเขตการเลือกตั �งนั �น  
ออกเป็น 
นกลุ่มภาษา

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส
บรัสเซลส์ขึ �นอยูก่บัวา่ผู้แทนนั �นสงักดักลุม่ใด  

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
แบง่ออกเป็น 

มณฑล (

(Federal State) ปกครองในระบอบรัฐสภา
และสภาสงูหรือวฒิุสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

จํานวนผู้แทนของแต่ล
 

ออกเป็น 
นกลุ่มภาษา

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

 

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

มณฑล (

ปกครองในระบอบรัฐสภา
และสภาสงูหรือวฒิุสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจํานวน 150 
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

จํานวนผู้แทนของแต่ล

ออกเป็น 2 
นกลุ่มภาษา

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

มณฑล (Province) 

ปกครองในระบอบรัฐสภา
และสภาสงูหรือวฒิุสภา

150 
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

จํานวนผู้แทนของแต่ล

2 กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
นกลุ่มภาษาว่า

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

การเมืองและการปกครอง

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

Province) 

ปกครองในระบอบรัฐสภา
และสภาสงูหรือวฒิุสภา 

150 คน
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

จํานวนผู้แทนของแต่ล

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
ว่าจะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

การเมืองและการปกครอง 

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

Province) 

ปกครองในระบอบรัฐสภา

คน ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

จํานวนผู้แทนของแต่ล

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

 

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

Province) 

ปกครองในระบอบรัฐสภา

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

จํานวนผู้แทนของแต่ละเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครอง
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

Province) และชมุชน (

ปกครองในระบอบรัฐสภา

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี �
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

การแบ่งอํานาจการปกครองแตกต่างและมีความ
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

และชมุชน (

ปกครองในระบอบรัฐสภา

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

คือกลุม่ทีพดูภาษาฝรังเศสและกลุม่ทีพดูภาษาเฟลมมิช  ทั �งนี � ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (

และชมุชน (

ปกครองในระบอบรัฐสภา

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
ระดบั คือ สหพนัธรัฐ (Federal State) 

และชมุชน (

ปกครองในระบอบรัฐสภา

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
Federal State) 

และชมุชน (Commune

ธงชาติเบลเยียม

ปกครองในระบอบรัฐสภา ประกอบด้วย

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
เขตเลือกตั �งทัวประเทศ มีการเลือกตั �งทกุ 4 ปี ยกเว้นจะ

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
Federal State) 

Commune

ธงชาติเบลเยียม

ประกอบด้วย

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
ปี ยกเว้นจะ

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
จะถกูแบ่งออกเป็นอีก 2 

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
จากชุมชนทีพดูภาษาเยอรมนัจะต้องขึ �นอยู่กบักลุ่มผู้แทนทีพดูภาษาฝรังเศส 

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
Federal State) 

Commune

ธงชาติเบลเยียม

ประกอบด้วย

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
ปี ยกเว้นจะ

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
2 

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
 

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
Federal State) 

Commune

ธงชาติเบลเยียม

ประกอบด้วย

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
ปี ยกเว้นจะ

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
2 กลุ่ม

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
ส่วน

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
Federal State) 

Commune)

 
ธงชาติเบลเยียม 

ประกอบด้วย

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
ปี ยกเว้นจะ

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
กลุ่ม

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
ส่วน

เบลเยียมมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จ

แตกต่างและมีความ
Federal State) 

) 

 

ประกอบด้วย

ได้รับการเลือกตั �งโดยตรงจาก
ปี ยกเว้นจะ

ะเขตการเลือกตั �งจะคํานวณ

กลุม่คือ กลุม่ทีจดัแบง่ในด้านภาษา
กลุ่ม

ผู้แทนทีได้รับเลือกตั �ง
ส่วน



 

 

 
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที
กฎหมายกําหนด
 
1993 
เหลือเพียง
Parliaments) 
ภมิูภาค
co
6 
 
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตมิ่ได้ทรงมีบทบาทใด
 
สหพนัธ์
มันคงทางสงัคม
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

 

 

 
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที
กฎหมายกําหนด
 
1993 
เหลือเพียง
Parliaments) 
ภมิูภาค
co-opted senator
6 คน)
 
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตมิ่ได้ทรงมีบทบาทใด
 
สหพนัธ์
มันคงทางสงัคม
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที
กฎหมายกําหนด

1993 
เหลือเพียง
Parliaments) 
ภมิูภาค

opted senator
คน) 

ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตมิ่ได้ทรงมีบทบาทใด

สหพนัธ์
มันคงทางสงัคม
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที
กฎหมายกําหนด

สําหรับสภาสงู หรือ 
1993 ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 
เหลือเพียง
Parliaments) 
ภมิูภาควาโลเนีย

opted senator
 

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตม่ิได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
สหพนัธ์ 
มันคงทางสงัคม
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที
กฎหมายกําหนด

สําหรับสภาสงู หรือ 
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

เหลือเพียง 
Parliaments) 

วาโลเนีย
opted senator

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตม่ิได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
 ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

มันคงทางสงัคม
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที
กฎหมายกําหนด

สําหรับสภาสงู หรือ 
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

 71 
Parliaments) 

วาโลเนีย
opted senator

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตมิ่ได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

มันคงทางสงัคม
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที
กฎหมายกําหนด 

สําหรับสภาสงู หรือ 
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

71 
Parliaments) และอีก

วาโลเนีย 
opted senator

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตม่ิได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

มันคงทางสงัคม 
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

 
สําหรับสภาสงู หรือ 
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

71 คน โดย 
และอีก
 15 

opted senator ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตม่ิได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

 การตา่งประเทศ คว
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

สําหรับสภาสงู หรือ 
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คน โดย 
และอีก

15 คน
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตมิ่ได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

การตา่งประเทศ คว
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

สําหรับสภาสงู หรือ 
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คน โดย 
และอีก 40 

คน 
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตมิ่ได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

การตา่งประเทศ คว
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

สําหรับสภาสงู หรือ ส.ว.
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คน โดย 21 
40 

 จากภมิูภาค
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง
รัฐธรรมนญู แตมิ่ได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

การตา่งประเทศ คว
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ส.ว.
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

21 คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
40 คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก
จากภมิูภาค

ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้
มากทีสดุให้ขึ �นดํารงตําแหน่ง ในขณะทีสมเด็จ
รัฐธรรมนญู แตม่ิได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

การต่างประเทศ คว
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ส.ว. นั �น
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

จากภมิูภาค
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

ในขณะทีสมเด็จ
รัฐธรรมนญู แตม่ิได้ทรงมีบทบาทใด

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

การตา่งประเทศ คว
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

นั �น ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คนมาจากการแต่งตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

จากภมิูภาค
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒิุสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

ในขณะทีสมเด็จ
รัฐธรรมนญู แตม่ิได้ทรงมีบทบาทใด ๆ ในการบริหาร

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

การตา่งประเทศ คว
ด้านสาธารณสขุและกิจการภายใน 

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

จากภมิูภาคฟลานเดอร์
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

ในขณะทีสมเด็จ
ๆ ในการบริหาร

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

การตา่งประเทศ ความช่วยเหลือเพือการพฒันา

10

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

ฟลานเดอร์
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒุิสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

ในขณะทีสมเด็จ
ๆ ในการบริหาร

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

 

10 

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

ฟลานเดอร์
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒิุสภา

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

ในขณะทีสมเด็จ
ๆ ในการบริหาร

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

ฟลานเดอร์
ทีเลอืกโดยสมาชิกวฒิุสภา (จาก

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

ในขณะทีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้
ๆ ในการบริหาร

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ได้กําหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั �งทกุ 4 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

ฟลานเดอร์ 25 
จาก

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้
ๆ ในการบริหาร

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
4 ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

25 
จากวาโลเนีย

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้
ๆ ในการบริหาร  

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

25 คน และอีก 
วาโลเนีย

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน และอีก 
วาโลเนีย

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน และอีก 
วาโลเนีย  4 

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้กา
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน และอีก 
4 คน และจาก 

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา

รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั �งเบลเยียมกําหนดให้การใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแต่งตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน และอีก 10 
คน และจาก 

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

ามช่วยเหลือเพือการพฒันา และบางสว่นของงาน

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

10 คน ดํารงตําแหน่ง 
คน และจาก 

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน ดํารงตําแหน่ง 
คน และจาก 

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 

คนมาจากการแตง่ตั �งโดยรัฐสภาประชาคม (Community 
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน ดํารงตําแหน่ง 
คน และจาก 

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน

 

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
ปี และมีจํานวนลดลงจาก 184 

Community 
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน ดํารงตําแหน่ง 
คน และจาก ฟลานเดอร์

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี
184 

Community 
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน ดํารงตําแหน่ง 
ฟลานเดอร์

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ภายหลงัการแก้ไขเปลียนแปลงรัฐธรรมนญูในปี ค.ศ. 
184 

Community 
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน ดํารงตําแหน่ง 
ฟลานเดอร์

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ค.ศ. 
184 คน 

Community 
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน ดํารงตําแหน่ง 
ฟลานเดอร์

รัฐบาลสหพนัธ์จะอยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระราชา-
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน

รใช้สิทธิเลือกตั �งของ
พลเมืองเป็นหน้าทีทีสําคญัยิง ผู้ ไมไ่ปใช้สิทธิโดยไม่มีเหตอุนัควรจะต้องเสียคา่ปรับตามที

ค.ศ. 
คน 

Community 
คน มาจากการเลือกตั �งโดยตรง ประกอบด้วยสมาชิกจาก

คน ดํารงตําแหน่ง 
ฟลานเดอร์ 

-   
ธิบดีจะทรงแต่งตั �งผู้ ทีสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้

พระราชาธิบดีทรงเป็นพระประมขุภายใต้

รัฐบาลสหพันธ์มีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทัวไปของ
ได้แก่ งานด้านการเงินสาธารณะ กองทพั ตํารวจ ระบบงานด้านยตุิธรรม ความ

และบางสว่นของงาน



 
 

11 
 

 ในระดับภมูิภาค (Region) แบง่ออกเป็น 3 ภมิูภาค คือ ภมูิภาควาโลเนีย มี
ประชากรประมาณ 3,400,000 คน (รวมชมุชนทีพดูภาษาเยอรมนั 72,000 คน)  
ภมิูภาคฟลานเดอร์ มีประชากรประมาณ 6,000,000 คน และภมิูภาค Brussels Capital  
มีประชากรประมาณ 1,000,000 คน  
 รัฐบาลภูมิภาคมีอํานาจหน้าทีดูแลงานทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจ การจ้างงาน 
การเกษตร นโยบายเกียวกบันํ �า ทีอยู่อาศยั งานสาธารณะ การพลงังาน การคมนาคม 
(ยกเว้นรถไฟ) สิงแวดล้อมเมือง-ชนบท การค้ากับต่างประเทศ ควบคุมดูแลการ
บริหารงานของจงัหวดั ชมุชน (commune) และบริษัททีให้บริการด้านสาธารณปูโภค
ระหวา่งชมุชนตา่ง ๆ พฒันาเศรษฐกิจ สาธารณปูโภค 
 ในระดับประชาคม (Community) แบง่เป็น 3 ประชาคม คือ ประชาคมคนพดู
ภาษาฝรังเศส  ประชาคมคนพดูภาษาเฟลมมิช และประชาคมคนพดูภาษาเยอรมนั  
  รัฐบาลประชาคมมีอํานาจหน้าทีดแูลงานด้านวฒันธรรม การศกึษา การใช้ภาษา 
และเรืองทีเกียวข้องกบันโยบายสขุภาพ (รวมถึงงานด้านการปกป้องเยาวชน สวสัดิการ
สงัคม การให้ความช่วยเหลือครอบครัว และงานบริการด้านการโยกย้ายถินฐานต่าง ๆ) 
รวมทั �งด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ รัฐบาลประชาคมมีอํานาจติดต่อกบัตา่งประเทศใน
เรืองทีเกียวข้องกบังานในความรับผิดชอบด้วย 
 ในระดบัมณฑล (Province) แบง่ออกเป็นอีก 10 มณฑล ได้แก่ 
 1. Luxembourg มีพื �นที 4,440 ตร. กม. (ชือซํ �ากบัประเทศ Grand Duchy of 
Luxembourg และมีเขตแดนติดตอ่กนั) 
 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.   



 

 

 
พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม
สาธารณะตา่ง ๆ
 

ในภมิูภาค
Brussels Capital
 
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ
 
เป็นอยู่อย่างมาก
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

 

 

 
พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม
สาธารณะตา่ง ๆ
 

ในภมิูภาค
Brussels Capital
 
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ
 
เป็นอยู่อย่างมาก
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม
สาธารณะตา่ง ๆ

ในภมิูภาค
Brussels Capital

สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ

เป็นอยู่อย่างมาก
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม
สาธารณะตา่ง ๆ

และ

ในภมิูภาค
Brussels Capital

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
เป็นอยู่อย่างมาก
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม
สาธารณะตา่ง ๆ

และ

ในภมิูภาคฟลานเดอร์
Brussels Capital

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
เป็นอยู่อย่างมาก
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม
สาธารณะตา่ง ๆ

และระดับชุมชน

ฟลานเดอร์
Brussels Capital

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
เป็นอยู่อย่างมาก
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม
สาธารณะตา่ง ๆ 

ระดับชุมชน

ฟลานเดอร์
Brussels Capital

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
เป็นอยู่อย่างมาก 
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
พื �นฐานต่าง ๆ อาทิ 
สาธารณสขุ นโยบายสงัคม

 
ระดับชุมชน

ฟลานเดอร์
Brussels Capital มี 

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ
สงเคราะห์คนพิการ 

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
 (ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
 

สาธารณสขุ นโยบายสงัคม

ระดับชุมชน

ฟลานเดอร์มี 
มี 19 

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

 
ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็

(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู
เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สาธารณสขุ นโยบายสงัคม

ระดับชุมชน 

มี 308 
19 ชมุชน 

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

9. Flemish Brabant มีพื �นที 
10. Walloon Brabant 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สาธารณสขุ นโยบายสงัคม 

 (Commune)

308 
ชมุชน 

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

มีพื �นที 
10. Walloon Brabant มีพื �นที 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

 

(Commune)

308 ชมุชน ในภมิูภาค
ชมุชน  

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

มีพื �นที 
มีพื �นที 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

(Commune)

ชมุชน ในภมิูภาค
 

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

มีพื �นที 2,106 
มีพื �นที 

องค์กรบริหารระดบัมณฑล 
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

(Commune)

ชมุชน ในภมิูภาค

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเอง
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

2,106 
มีพื �นที 1,091 

 
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

(Commune)

ชมุชน ในภมิูภาค

ชมุชนมีอํานาจเป็นของตนเองในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ข้อทีน่าสงัเกตและสําคญัยิงก็คือ 
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

12

2,106 
1,091 

(นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

(Commune) ซึง
ชมุชน ในภมิูภาค

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

คือ ชุมชนมีอํานาจต่าง
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

 

12 

2,106 ตร.
1,091 ตร.

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

ซึงแบง่ออกเป็น
ชมุชน ในภมิูภาค

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ชุมชนมีอํานาจต่าง
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

ตร. กม.
ตร. 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

แบง่ออกเป็น
ชมุชน ในภมิูภาควาโลเนีย

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ชุมชนมีอํานาจต่าง
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

กม. 
 กม.

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

แบง่ออกเป็น
วาโลเนีย

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ชุมชนมีอํานาจต่าง
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

 
กม. 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

แบง่ออกเป็น
วาโลเนีย

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ชุมชนมีอํานาจต่าง
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

แบง่ออกเป็น
วาโลเนีย

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ชุมชนมีอํานาจต่าง
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

แบง่ออกเป็นจํานวนมากถึง
วาโลเนียมี 

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ชุมชนมีอํานาจต่าง
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

จํานวนมากถึง
มี 262 

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ชุมชนมีอํานาจต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

จํานวนมากถึง
262 

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

จํานวนมากถึง
262 ชมุชน และในภมิูภาค 

ในด้านศิลปวฒันธรรม ภาษา 
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

จํานวนมากถึง
ชมุชน และในภมิูภาค 

 
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
โครงสร้างด้านการศึกษา สงัคมและวฒันธรรม รวมทั �งงานด้าน

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

จํานวนมากถึง 589 
ชมุชน และในภมิูภาค 

นโยบายเยาวชน 
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
รวมทั �งงานด้าน

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

589 
ชมุชน และในภมิูภาค 

นโยบายเยาวชน 
สือสารมวลชน การกีฬา การศกึษา (ยกเว้นการกําหนดการศกึษาภาคบงัคบั 
คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

 
นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง

รวมทั �งงานด้าน
สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

589 ชมุชน
ชมุชน และในภมิูภาค 

นโยบายเยาวชน 
 มาตรฐาน

คณุสมบตัิของการรับปริญญา และบํานาญของครูอาจารย์) การประกนัสขุภาพ 

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

  
นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง

รวมทั �งงานด้าน
สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

ชมุชน
ชมุชน และในภมิูภาค 

นโยบายเยาวชน 
มาตรฐาน
 และการ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

 
นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง

รวมทั �งงานด้าน
สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

ชมุชน โดย
ชมุชน และในภมิูภาค 

นโยบายเยาวชน 
มาตรฐาน

และการ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
รวมทั �งงานด้าน

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

โดย
ชมุชน และในภมิูภาค 

นโยบายเยาวชน 
มาตรฐาน

และการ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า 

นําโดยผู้ว่ามณฑล) มีหน้าทีดแูลงานโครงสร้าง
รวมทั �งงานด้าน

สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และงาน

โดย
ชมุชน และในภมิูภาค 

นโยบายเยาวชน 
มาตรฐาน

และการ

ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตความ
(ซึงต่างจากระบบของประเทศไทย) ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนหรือคอมมนู

เป็นหน่วยงานทีรับคําร้องการทําหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต มีข้อสังเกตด้วยว่า         
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ในภาษาเฟลมมิช พาสปอร์ตแปลว่าบตัรประชาชน ในขณะทีพาสปอร์ตทีใช้เดินทางไป
ต่างประเทศ จะเรียกว่า อินเตอร์เนชันแนลพาสปอร์ต ดงันั �น เมือพดูคําว่าพาสปอร์ตกบั
คนเฟลมมิช ควรสอบถามให้แน่ใจว่า หมายถึงบัตรประชนหรือพาสปอร์ต) และแต่ละ
ชมุชนก็เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมทําหนงัสอืเดินทางในอตัราตา่งกนั   
 ทีสาํคญัคือชมุชนเป็นผู้พิจารณาอนญุาตหรือไมอ่นญุาตให้คนตา่งชาติขออนญุาต
พํานกัอยู่ตอ่ในเบลเยียม (ไม่ใช่อํานาจของ ตม.) และเป็นนายทะเบียนราษฎร์สําหรับการ
จดทะเบียนสมรสด้วย และแต่ละชุมชนก็กําหนดเอกสารทีใช้ประกอบการจดทะเบียน
สมรสไว้แตกตา่งกนั 
 เรืองนี � แม้แต่สถานทตูองักฤษ ณ กรุงบรัสเซลส์ยงัได้ออกประกาศแจ้งคนองักฤษ
ไว้ในเว็บไซต์วา่ “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” ซึงขอแปลวา่ ฝ่ายกงสลุ
ประจําสถานทูตองักฤษ ณ กรุงบรัสเซลส์ ไม่อาจให้คําแนะนําเกียวกับขั �นตอนวิธีการที
ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายเบลเยียมได้ เอกสารทีจําเป็นต้องใช้จะแตกต่างกนัในแต่
ละคอมมนู สิงแรกทีต้องดําเนินการคือติดตอ่กบัทีวา่การอําเภอทีทา่นจะจดทะเบียนสมรส 
และขอทราบรายชือเอกสารตา่ง ๆ ทีกําหนดให้ใช้”    

 จากการสดบัตรับฟังข้อเท็จจริงจากคนไทยในเบลเยียม ก็สรุปได้ตรงกนั
ว่า ในทางปฏิบัติ แต่ละชุมชนหรือคอมมูนกําหนดประเภทเอกสาร และมีวิธีการ
ดําเนินงานต่าง ๆ มีขั �นตอนกระบวนการทีแตกต่างกันจริง  อีกทั �งบางชุมชนอาจจะไม่
คุ้นเคยกับชาวต่างชาติ หรือเอกสารจากต่างประเทศทีคนต่างชาตินํามาแสดงและยืน
ประกอบในการติดตอ่ราชการมากนกั  การดําเนินการบางเรืองก็อาจจะใช้เวลายาวนาน
ขึ �น  ในขณะทีบางชมุชนคุ้นเคยกบัคนไทย เอกสารจากประเทศไทย การติดต่อราชการ
กบัชมุชนดงักลา่วก็อาจจะทําได้โดยสะดวกรวดเร็วกวา่   

 
 



 

 

อุตสาหกรรม
เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
เชือม

ยุโรป)
ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
เบลเยียม

และเทคโนโลยีสงู 
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลียนไปเป็น

และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

 

 

อุตสาหกรรม
เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
เชือม

ยุโรป)
ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
เบลเยียม

และเทคโนโลยีสงู 
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลียนไปเป็น

และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

อุตสาหกรรม
เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
เชือมตอ่

ยุโรป)
ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
เบลเยียม

และเทคโนโลยีสงู 
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลียนไปเป็น

และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

ในอดีต 
อุตสาหกรรม
เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ตอ่ประเทศอืนในยโุรป 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
ยุโรป) และสนับสนุนการขยายอํานาจของ
ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
เบลเยียม

ในยคุก่อน
และเทคโนโลยีสงู 
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลียนไปเป็น

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

 

ในอดีต 
อุตสาหกรรม
เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ประเทศอืนในยโุรป 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
เบลเยียมอยา่งสมบรูณ์

ในยคุก่อน
และเทคโนโลยีสงู 
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลียนไปเป็น

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

ในอดีต 
อุตสาหกรรม 
เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ประเทศอืนในยโุรป 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
อยา่งสมบรูณ์

ในยคุก่อน
และเทคโนโลยีสงู 
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลียนไปเป็นทางเขตฟลานเดอร์

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

ในอดีต เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
ประเทศอืนในยโุรป 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
อยา่งสมบรูณ์

ในยคุก่อน
และเทคโนโลยีสงู 
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางเขตฟลานเดอร์

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
ประเทศอืนในยโุรป 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
อยา่งสมบรูณ์

ในยคุก่อนสงครามโลกครั �งทีหนึง
และเทคโนโลยีสงู แต่
เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางเขตฟลานเดอร์

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
ประเทศอืนในยโุรป 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
อยา่งสมบรูณ์ตั �งแต่

สงครามโลกครั �งทีหนึง
แต่หลงัจาก

เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางเขตฟลานเดอร์

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
ประเทศอืนในยโุรป 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
ตั �งแต่

สงครามโลกครั �งทีหนึง
หลงัจาก

เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางเขตฟลานเดอร์

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
ประเทศอืนในยโุรป  

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
ตั �งแตปี่

สงครามโลกครั �งทีหนึง
หลงัจาก

เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางเขตฟลานเดอร์

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 
 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้
ปี พ.ศ. 

สงครามโลกครั �งทีหนึง
หลงัจากสงครามโลกครั �งทีสอง

เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางเขตฟลานเดอร์

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

ชาติสมาชิก เบลเยียมเข้าร่วมใช้สกุลเงินยูโร
พ.ศ. 

สงครามโลกครั �งทีหนึง
สงครามโลกครั �งทีสอง

เศรษฐกิจมากขึ �น จนกระทังเกิดวิกฤติการ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางเขตฟลานเดอร์มากกวา่วาโลเนีย

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

สกุลเงินยูโร
พ.ศ. 2545

สงครามโลกครั �งทีหนึง
สงครามโลกครั �งทีสอง

กฤติการ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

มากกวา่วาโลเนีย

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 

เศรษฐกจิ

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของ
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

สกุลเงินยูโร
2545

สงครามโลกครั �งทีหนึง
สงครามโลกครั �งทีสอง

กฤติการ
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

มากกวา่วาโลเนีย

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
และเบลเยียมเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัที 20

14

เศรษฐกจิ

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

เบลเยียมเป็นสมาชิกก่อตั �งของประชาคมยุโรป
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

สกุลเงินยูโร
2545 

สงครามโลกครั �งทีหนึง ว
สงครามโลกครั �งทีสอง

กฤติการณ์
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

มากกวา่วาโลเนีย

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
20 ของไทย 

 

14 

เศรษฐกจิ

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ประชาคมยุโรป
และสนับสนุนการขยายอํานาจของ

สกุลเงินยูโร
 

วาโลเนีย
สงครามโลกครั �งทีสอง

ณ์นํ �ามนั พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

มากกวา่วาโลเนีย

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
ของไทย 

เศรษฐกจิ

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ประชาคมยุโรป
และสนับสนุนการขยายอํานาจของสหภาพยุโรป

สกุลเงินยูโรตั �งแต่

โลเนีย
สงครามโลกครั �งทีสอง

นํ �ามนั พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

มากกวา่วาโลเนีย

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
ของไทย 

เศรษฐกจิ 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ประชาคมยุโรป
สหภาพยุโรป
งแต่

โลเนียเป็นเขตทีมีการพั
สงครามโลกครั �งทีสอง

นํ �ามนั พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

มากกวา่วาโลเนีย 

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
ของไทย  

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ประชาคมยุโรป
สหภาพยุโรป
งแต่ปีพ.ศ. 

เป็นเขตทีมีการพั
สงครามโลกครั �งทีสอง 

นํ �ามนั พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 
 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

ประชาคมยุโรป 
สหภาพยุโรป

พ.ศ. 

เป็นเขตทีมีการพั
 ฟลานเดอร์

นํ �ามนั พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

 (ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
สหภาพยุโรป

พ.ศ. 2542

เป็นเขตทีมีการพั
ฟลานเดอร์

นํ �ามนั พ.ศ. 2516
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
สหภาพยุโรปเพือรวมเศรษฐกิจของ

2542

เป็นเขตทีมีการพั
ฟลานเดอร์

2516
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

2542 

เป็นเขตทีมีการพั
ฟลานเดอร์

2516 และ พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

 และ

เป็นเขตทีมีการพฒันาอตุสาหกรรม
ฟลานเดอร์เริมมีการพฒันาทาง

และ พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ปัจจบุนั คนเบลเยียมมีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงูมากกว่า 32,000

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

และเลิกใช้เงิน

เป็นเขตทีมีการพฒันาอตุสาหกรรม
เริมมีการพฒันาทาง

และ พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

32,000

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิด
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

เลิกใช้เงิน

ฒนาอตุสาหกรรม
เริมมีการพฒันาทาง

และ พ.ศ. 
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

32,000

เบลเยียมเป็นประเทศแรกในภาคพื �นทวีปยุโรปที เกิดการปฏิ
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

เลิกใช้เงิน

ฒนาอตุสาหกรรม
เริมมีการพฒันาทาง

และ พ.ศ. 2522
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

32,000 

การปฏิ
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

เลิกใช้เงิน

ฒนาอตุสาหกรรม
เริมมีการพฒันาทาง

2522
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

 ยโูรต่อปี 

การปฏิ
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

เลิกใช้เงินฟรังก์

ฒนาอตุสาหกรรม
เริมมีการพฒันาทาง

2522 ส่งผล
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ยโูรต่อปี 

การปฏิวัติ
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณปูโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ

ฟรังก์

ฒนาอตุสาหกรรม
เริมมีการพฒันาทาง

ส่งผล
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะตกตํา หลังจากนั �น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ จึง

ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร

ยโูรต่อปี 

วัติ
โดยมีการพฒันาการทําเหมืองแร่ ตีเหล็ก และอุตสาหกรรมสิงทอ 

เบลเยียมได้พฒันาสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง ทั �งท่าเรือ คลอง รถไฟ และทางหลวง 

(ปัจจุบันพัฒนาเป็นสหภาพ
เพือรวมเศรษฐกิจของ          

ฟรังก์

ฒนาอตุสาหกรรม
เริมมีการพฒันาทาง

ส่งผล
จึง

 
ธนบตัร 1000 ฟรังก์ของเบลเยียม ก่อนการใช้เงินยโูร 

ยโูรต่อปี 

          

 
 

                    



 

 

เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร
นอกจากนี �
เดอ เฟลด์
อดอล์ฟ แซกซ์

“Soi Wat
ศิลปินชาวเบลเยี
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ
ประเภทตา่ง

ชือ 
ตลอดกาล 
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

 

 

เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร
นอกจากนี �
เดอ เฟลด์
อดอล์ฟ แซกซ์

“Soi Wat
ศิลปินชาวเบลเยี
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ
ประเภทตา่ง

ชือ 
ตลอดกาล 
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร
นอกจากนี �
เดอ เฟลด์
อดอล์ฟ แซกซ์

“Soi Wat
ศิลปินชาวเบลเยี
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ
ประเภทตา่ง

ชือ เอดดี เมิร์กซ
ตลอดกาล 
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

ตั �งแต่ในอดีต เขต
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร
นอกจากนี �
เดอ เฟลด์
อดอล์ฟ แซกซ์

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
“Soi Wat
ศิลปินชาวเบลเยี
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ
ประเภทตา่ง

ในด้านกีฬา คน
เอดดี เมิร์กซ

ตลอดกาล 
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

ตั �งแต่ในอดีต เขต
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร
นอกจากนี � มี
เดอ เฟลด์ เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ
อดอล์ฟ แซกซ์

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
“Soi Wat”
ศิลปินชาวเบลเยี
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ
ประเภทตา่ง

ในด้านกีฬา คน
เอดดี เมิร์กซ

ตลอดกาล นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

ตั �งแต่ในอดีต เขต
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

มีสถาปนิก
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

อดอล์ฟ แซกซ์ 

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
” ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ศิลปินชาวเบลเยี
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ
ประเภทตา่ง ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

ในด้านกีฬา คน
เอดดี เมิร์กซ

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

ตั �งแต่ในอดีต เขต
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

สถาปนิก
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

 ในปี

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ศิลปินชาวเบลเยียมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

ในด้านกีฬา คน
เอดดี เมิร์กซ

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

ตั �งแต่ในอดีต เขต
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ
ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

สถาปนิก
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

ในปีพ.ศ. 

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

ในด้านกีฬา คน
เอดดี เมิร์กซ ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส 

ตั �งแต่ในอดีต เขต
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ

 และ
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

สถาปนิกชาวเบลเยียม
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

พ.ศ. 

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

ในด้านกีฬา คนเบลเยียม
ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี
และคิม ไคลจ์สเตอร์ส  

ตั �งแต่ในอดีต เขตฟลานเดอร์
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และ

และแอนโทนี ฟาน แดค
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชาวเบลเยียม
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

พ.ศ. 2483

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

เบลเยียม
ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี
 

ฟลานเดอร์
เช่นนายปีเตอร์ บกุเดล  และใน

แอนโทนี ฟาน แดค
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชาวเบลเยียม
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

2483

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

เบลเยียม
ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี

ฟลานเดอร์
ในคริสต์ศตวรรษที 

แอนโทนี ฟาน แดค
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชาวเบลเยียม
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

2483 

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

เบลเยียม
ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี

ศลิปะ

ฟลานเดอร์
คริสต์ศตวรรษที 

แอนโทนี ฟาน แดค
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชาวเบลเยียม
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

เบลเยียมนิยมชมชอบกีฬา
ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี

ศลิปะ

ฟลานเดอร์เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
คริสต์ศตวรรษที 

แอนโทนี ฟาน แดค
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชาวเบลเยียมชือดงัสองคน
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

นิยมชมชอบกีฬา
ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมี

ศลิปะ

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
คริสต์ศตวรรษที 

แอนโทนี ฟาน แดค
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชือดงัสองคน
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของ

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

นิยมชมชอบกีฬา
ได้รับการยกย่องว่า

นอกจากนี � เบลเยียมยงัมีนกั

15

ศลิปะและกีฬา

ภาพ

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
คริสต์ศตวรรษที 

แอนโทนี ฟาน แดค
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชือดงัสองคน
เบลเยียมเป็นต้นกําเนิดของแซกโซโฟน

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

นิยมชมชอบกีฬา
ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ

นกักีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

 

15 

และกีฬา

ภาพ

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
คริสต์ศตวรรษที 

แอนโทนี ฟาน แดค 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชือดงัสองคน
แซกโซโฟน

ในปัจจบุนั นบัตั �งแตช่่วงประมาณปี 2550
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

นิยมชมชอบกีฬา
เป็นหนึ
กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

และกีฬา

ภาพหอคอยบาเบล

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
คริสต์ศตวรรษที 17

 ใน
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชือดงัสองคน
แซกโซโฟน

2550
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

นิยมชมชอบกีฬา
เป็นหนึ
กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

และกีฬา

หอคอยบาเบล

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
17 

ในคริสต์ศตวรรษที 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

ชือดงัสองคนคื
แซกโซโฟน

2550 เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

นิยมชมชอบกีฬาฟตุบอล
เป็นหนึงในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด
กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

และกีฬา 

หอคอยบาเบล

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
 มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

คริสต์ศตวรรษที 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

คือ 
แซกโซโฟน ซึง

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

ฟตุบอล
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

หอคอยบาเบล

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

คริสต์ศตวรรษที 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

 วิคเตอร์ ฮอร์ตา
ซึงประดิษ

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

ฟตุบอล
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

หอคอยบาเบล ของปีเตอร์ 

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

คริสต์ศตวรรษที 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

วิคเตอร์ ฮอร์ตา
ประดิษ

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

ฟตุบอลและ
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

ของปีเตอร์ 

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

คริสต์ศตวรรษที 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน ร

วิคเตอร์ ฮอร์ตา
ประดิษ

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

และจกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

ของปีเตอร์ 

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

คริสต์ศตวรรษที 
เบลเยียมทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคน รวมทั �ง

วิคเตอร์ ฮอร์ตา
ประดิษฐ์

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

จกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

ของปีเตอร์ บกุเดล

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

คริสต์ศตวรรษที 19
วมทั �ง

วิคเตอร์ ฮอร์ตา
ฐ์ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย

จกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

บกุเดล

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

19 และ 
วมทั �ง

วิคเตอร์ ฮอร์ตา 
ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

ๆ จากงานเทศกาลภาพยนตร์ทีจดัขึ �นในกรุงบรัสเซลส์ด้วย  

จกัรยาน 
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ 

บกุเดล ศลิปินทีมีชือเสียง

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

และ 
วมทั �งเรเน มากริตต์

 และ
ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

  

  นกัปันจกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

กีฬาเทนนิสทีมีชือเสียงมากคือ จสัติน เอแนง

ศลิปินทีมีชือเสียง

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

และ 20
เรเน มากริตต์
และเฮนรี ฟาน

ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

นกัปันจกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

จสัติน เอแนง

ศลิปินทีมีชือเสียง

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

20 มีจิ
เรเน มากริตต์

เฮนรี ฟาน
ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

เป็นต้นมา มีองค์กรทีใช้ชือวา่ ซอยวดั 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

นกัปันจกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

จสัติน เอแนง

ศิลปินทีมีชือเสียง

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

มีจิตรกร
เรเน มากริตต์

เฮนรี ฟาน
ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

ซอยวดั 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

นกัปันจกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

จสัติน เอแนง

ศลิปินทีมีชือเสียง

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ

ตรกร
เรเน มากริตต์

เฮนรี ฟาน
ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

ซอยวดั 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

นกัปันจกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด

จสัติน เอแนง

 
ศลิปินทีมีชือเสียง 

เป็นแหล่งกําเนิดของจิตรกรทีมีชือเสียงหลายคน 
มีจิตรกรทีมีชือเสียงมากของยคุคือ 

ตรกร
เรเน มากริตต์  

เฮนรี ฟาน  
ขึ �นครั �งแรกโดยนาย

ซอยวดั 
ได้จดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะของศิลปินชาวไทยในเบลเยียม และของ

ยมในประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ตลอดมา โดยได้ไปจดัแสดงนิทรรศการ
ทีหอศิลป์กรุงเทพฯ ด้วย  นอกจากนี � มีภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้รับรางวลัชนะเลิศ

นกัปันจกัรยาน
งในนักกีฬาจักรยานทียิงใหญ่ทีสุด     

จสัติน เอแนง 
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อาหารเบลเยยีม 

อาหารประจําชาติทีมีชือเสียงของเบลเยียม คือ หอยแมลงภู่อบเสิร์ฟกบัมนัฝรัง
ทอด นอกจากนี � เบลเยียมมีเบียร์มากกว่า 450 ชนิด โดยแต่ละชนิด/ยีห้อ จะมีแก้วเบียร์
ของตนเอง เบลเยียมยงัมีชือเสียงในด้านการผลิตช็อกโกแลต ยีห้อทีโด่งดงัและเป็นที
นิยมอาจมีราคาขายสงูถงึกิโลละกวา่ 60 ยโูร 

ในชีวิตประจําวนั คนเบลเยียมส่วนใหญ่จะเหมือนคนยุโรปประเทศอืน คือ จะ
รับประทานอาหารร้อนหรืออาหารปรุงใหมเ่ฉพาะในมื �ออาหารคํา  สําหรับอาหารเช้ากบั
อาหารกลางวนัมกัรับประทานขนมปังเป็นอาหารหลกั  คนไทยทีสมรสกบัคนเบลเยียม 
หรือนกัเรียนทีพํานกัอยู่กับครอบครัวคนเบลเยียมจึงอาจต้องเตรียมตวัและปรับตวัใน
เรืองนี �  

อาหารไทยเป็นอาหารต่างชาติทีได้รับความนิยมมากในเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์
เป็นทีตั �งร้านอาหารไทยเก่าแก่และมีชือเสียงในระดบัสากล  

ในปัจจบุนั วตัถดุิบทีใช้ทําอาหารไทยสามารถหาซื �อได้ทัวไป โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ๆ (ดูรายชือร้านค้าในภาคผนวก) นอกจากนี � วัดไทยต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดไทย-    
ธรรมาราม วดัธัมมปทีป วดัพทุธาราม มกัเปิดให้คนไทยออกร้านขายอาหารไทย และ
วตัถดุิบปรุงอาหารไทย ในโอกาสทีวดัจดังานกิจกรรมตา่ง ๆ อยู่เสมอ ๆ  การไปร่วมงาน
วันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสให้ได้ไปทําบุญ พบปะคนไทย และซื �อหา
อาหารไทยและวตัถดุิบตา่ง ๆ ได้ด้วย 

  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ทีมาของเนื �อหาบางสว่นจากวิกิพีเดีย 



 

 

 

ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

เรือย
ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็
โปแลนด์ สโลวะ

 

 

 

ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

เรือย
ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็
โปแลนด์ สโลวะ

ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

เรือย ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 
ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็
โปแลนด์ สโลวะ

เมือปี 
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ตอ่มา ประเทศอืน
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็
โปแลนด์ สโลวะ

 
 
 
 
 
 
 

เมือปี 
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ตอ่มา ประเทศอืน
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็
โปแลนด์ สโลวะ

เมือปี 2528
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ตอ่มา ประเทศอืน
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็
โปแลนด์ สโลวะ

2528
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ตอ่มา ประเทศอืน
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็
โปแลนด์ สโลวะเกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

2528 มี 
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ตอ่มา ประเทศอืน
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

มี 5
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ตอ่มา ประเทศอืน
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

5 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ตอ่มา ประเทศอืน ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
สร้างให้เกิดชายแดนร่วมกนั (single external border) 
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

อาณาเขตเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

อาณาเขตเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

อาณาเขตเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

17

อาณาเขตเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
จดุชายแดนภายในกลุม่ประเทศสมาชิก (territo
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ เช็ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

 

17 

อาณาเขตเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
territo

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

อาณาเขตเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
territory without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

อาณาเขตเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � 
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

เกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์  

อาณาเขตเชงเกน 

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

ๆ เห็นประโยชน์ของเรืองนี � จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

 

 

อนสุาว

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

อนสุาว

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

single external border) และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

อนสุาวรีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวี

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก   

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ก เอสโตเนีย ฮงัการี แลตเวีย ลิธวัเนีย มอลตา 

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
หยดุทีดา่นตรวจ เพือรับการตรวจ ณ จดุผา่นแดนภายในประเทศสมาชิก    

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ย ลิธวัเนีย มอลตา 

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง
 

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ย ลิธวัเนีย มอลตา 

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ย ลิธวัเนีย มอลตา 

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ย ลิธวัเนีย มอลตา 

รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน

ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ

และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 
ry without internal border control) 

เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ย ลิธวัเนีย มอลตา 

  
รีย์สญัลกัษณ์ความตกลงเชงเกน 

 
ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ

ลกัเซมเบิร์ก ได้ทําความตกลงกนัทีเมืองเชงเกน  โดยมีวตัถปุระสงค์ประการหนึงคือ เพือ
และยกเลิกการตั �งจดุตรวจ ณ 

ry without internal border control) 
เพือให้การเดินทางภายใน 5 ประเทศนี �เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ประชาชนไม่ต้อง

จงึมาเข้าร่วมในเขตเชงเกนเพิมขึ �น
ๆ จนในปัจจุบัน มีประเทศทีอยู่ในเขตเชงเกนทั �งหมด ดังนี � เบลเยียม เยอรมนี 

ฝรังเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน 
ย ลิธวัเนีย มอลตา 

 

 



 

 

 
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 
หรือสถานกงสลุ
 
 

และวางแผนจะพํานัก
ประเทศนั �น
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั
  
เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
 

จะขอทีสถานทตู
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที
ได้
 

 

 

 
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 
หรือสถานกงสลุ
 
 

และวางแผนจะพํานัก
ประเทศนั �น
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั
 

เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
 

จะขอทีสถานทตู
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที
ได้ตลอดระยะเวลาทีพํานกั
 

มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 
หรือสถานกงสลุ

และวางแผนจะพํานัก
ประเทศนั �น
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

จะขอทีสถานทตู
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

 

วีซา่เชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 
หรือสถานกงสลุ

การ
1. ยื
นขอที


และวางแผนจะพํานัก
ประเทศนั �น
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

แต่ถ้า
เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

2. 

จะขอทีสถานทตู
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

วีซา่เชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 
หรือสถานกงสลุ

การยืน
. ยื
นขอที


และวางแผนจะพํานัก
ประเทศนั �น  
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

แต่ถ้า
เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

. การยื


จะขอทีสถานทตู
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

วีซา่เชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 
หรือสถานกงสลุ

ยืนขอวีซา่เชงเก
. ยื
นขอที


และวางแผนจะพํานัก
  เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 

แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

แต่ถ้าจะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

การยื


จะขอทีสถานทตู
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

วีซา่เชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 
หรือสถานกงสลุของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 

ขอวีซา่เชงเก
. ยื
นขอที


และวางแผนจะพํานัก
เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 

แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

การยื
น

จะขอทีสถานทตูใด) 
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

วีซา่เชงเกน คือ
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
ขอวีซา่เชงเก

. ยื
นขอที
สถานทตู

และวางแผนจะพํานัก
เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 

แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

นขอวีซ่า

ใด) 
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

คือ วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
ขอวีซา่เชงเก

สถานทตู

และวางแผนจะพํานักอยู่นานกว่า
เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 

แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เชงเกนเป็นประเทศแรก
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

ขอวีซ่า

ใด) พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
ขอวีซา่เชงเก

สถานทตู

อยู่นานกว่า
เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 

แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เชงเกนเป็นประเทศแรก 
กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    

ขอวีซ่า 
พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ

เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที
ตลอดระยะเวลาทีพํานกั

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
ขอวีซา่เชงเกนมี

สถานทตูใด

อยู่นานกว่า
เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 

แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
 เช่นมาเทียวยุโรป 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
 ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

ตลอดระยะเวลาทีพํานกั และ

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
นมีหลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

สถานทตูใด

อยู่นานกว่า
เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 

แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เช่นมาเทียวยุโรป 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

และมีบตัรโดยสารหรือเงิน

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ใด? ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
อยู่นานกว่า

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เช่นมาเทียวยุโรป 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงิน

วีซ่า

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
อยู่นานกว่าใน

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เช่นมาเทียวยุโรป 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงิน

วีซ่า

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
ในประเทศ

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 
เพราะจะเดินทางมาเบลเยียมเป็นหลกั 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เช่นมาเทียวยุโรป 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงิน
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วีซ่าเชงเกน

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
ประเทศ

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เช่นมาเทียวยุโรป 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงิน

 

18 

เชงเกน

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
ประเทศ

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เช่นมาเทียวยุโรป 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงิน

เชงเกน

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
ประเทศสมาชิก

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียม
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
เช่นมาเทียวยุโรป 10

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงิน

เชงเกน 

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกน
มาท่องเทียว หรือเยียมญาติ (ระยะเวลาไม่เกิน 90

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
สมาชิก

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 
เดินทางต่อมาพักอยู่กับลูกและน้องในเบลเยียมอีก 
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
10 ประเทศในเวลา 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงิน

 

วีซา่ทีประเทศสมาชิกเชงเกนกําหนดไว้ให้
90 วนั)  

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
สมาชิก

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

อีก 2
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
ประเทศในเวลา 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินที

มีบตัรโดยสารหรือเงินคา่เดินทางกลบัประเทศ 

กําหนดไว้ให้
วนั)  

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศ
สมาชิกอืน 

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

2 เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
ประเทศในเวลา 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบ
เดินทาง ระยะเวลาพํานกั ทีพกั รวมทั �งหลกัฐานการเงินทีแสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

กําหนดไว้ให้
วนั)  ต้องยืนขอ

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

ถ้าจะเดินทางไปประเทศสมาชิกใด
อืน ให้

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
ประเทศในเวลา 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

พร้อมหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบเพือ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

กําหนดไว้ให้
ต้องยืนขอ

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น 

สมาชิกใด
ให้ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
ประเทศในเวลา 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

เพือ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

            

กําหนดไว้ให้ผู้ ที
ต้องยืนขอ

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
หลกัเกณฑ์ทีควรทราบในเบื �องต้น ดงันี �

สมาชิกใด
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศที
ประเทศในเวลา 

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

เพือยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

            

ผู้ ทีประสงค์จะเดินทาง
ต้องยืนขอ

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
ดงันี �

สมาชิกใด
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางไปหลายประเทศ ให้ยืนขอจากประเทศทีจะ
ประเทศในเวลา 7

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

            

ประสงค์จะเดินทาง
ต้องยืนขอวีซ่า

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 
ดงันี � 

สมาชิกใดเป็นหลกัหรือ
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

จะเดินทางเข้าเขต
7 วัน โดยบินจาก

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

            ตวัอยา่งวีซา่เชงเกน

ประสงค์จะเดินทาง
วีซ่าจากสถานทูต

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 

เป็นหลกัหรือ
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

เดินทางเข้าเขต
วัน โดยบินจาก

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

ตวัอยา่งวีซา่เชงเกน

ประสงค์จะเดินทาง
จากสถานทูต

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 

เป็นหลกัหรือ
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
แต่ซื �อตั�วเครืองบินมาลงทีปารีส โดยจะแวะเทียวในฝรังเศสก่อนประมาณ 3 วนั แล้วจึง

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

เดินทางเข้าเขต
วัน โดยบินจาก

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ 

ตวัอยา่งวีซา่เชงเกน

ประสงค์จะเดินทาง
จากสถานทูต

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 

เป็นหลกัหรือ
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
วนั แล้วจึง

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

เดินทางเข้าเขต
วัน โดยบินจาก

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย    
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั

ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
แสดงให้เห็นวา่สามารถ

คา่เดินทางกลบัประเทศ  

ตวัอยา่งวีซา่เชงเกน

ประสงค์จะเดินทาง
จากสถานทูต

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา 

เป็นหลกัหรือตั �งใจ
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
วนั แล้วจึง

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

เดินทางเข้าเขต
วัน โดยบินจาก

กรุงเทพฯ มาลงอมัสเตอร์ดมั ก็ให้ขอจากสถานทตูเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทย      
ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ทีมีรูปแบบเหมือนกนั (ไม่วา่

ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
แสดงให้เห็นวา่สามารถใช้จ่าย

ตวัอยา่งวีซา่เชงเกน

ประสงค์จะเดินทาง
จากสถานทูต

ของประเทศเชงเกนทีตั �งอยูใ่นประเทศของตนก่อนจะเดินทางเข้ามา   

ตั �งใจ
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
วนั แล้วจึง

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

เดินทางเข้าเขต
วัน โดยบินจาก

 
(ไม่วา่

ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ
ใช้จ่าย

 
ตวัอยา่งวีซา่เชงเกน 

ประสงค์จะเดินทาง
จากสถานทูต

 

ตั �งใจ
ยืนขอวีซ่าจากสถานทูต

เช่น มารดาและพีสาวจะบินมาท่องเทียวและเยียมลกูกบัน้องในเบลเยียม 
วนั แล้วจึง

เดือน  กรณีนี � ต้องยืนขอจาก
สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย ไม่ใช่ยืนขอจากสถานทูตฝรังเศสในประเทศไทย 

เดินทางเข้าเขต  
วัน โดยบินจาก

(ไม่วา่
ยืนยนัวตัถปุระสงค์การ

ใช้จ่าย

 

  



 

 

 
รักษาพยาบาล 

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่
ต่างประเทศได้  
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
เหมือนกนั   

 

 

 
รักษาพยาบาล 

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่
ต่างประเทศได้  
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
เหมือนกนั   

รักษาพยาบาล 
 

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่
ต่างประเทศได้  
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
เหมือนกนั   

 
 

3.

รักษาพยาบาล 
 ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่
ต่างประเทศได้  
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
เหมือนกนั   

 
 

3. การประกันสุขภาพ

รักษาพยาบาล 
ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่
ต่างประเทศได้  
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
เหมือนกนั   

การประกันสุขภาพ

รักษาพยาบาล 
ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่
ต่างประเทศได้  
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
เหมือนกนั    

การประกันสุขภาพ

รักษาพยาบาล หรือ
ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่
ต่างประเทศได้  การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

การประกันสุขภาพ

หรือประสบอบุตัิเหตุ
ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน

มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่

การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต
เชงเกน จึงไม่เกียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
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ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดด้วย

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่

การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต
และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป

แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

จะต้องทําประกนัคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดด้วย

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซ่า

การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต
และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป

แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

จะต้องทําประกนัคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดด้วย

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่

การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต
และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป

แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

จะต้องทําประกนัคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดด้วย

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่

การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต
และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป

แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

จะต้องทําประกนัคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดด้วย 

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า
จากสถานทตูของต่างประเทศทีตั �งอยู่ในประเทศไทย เพือให้มีวีซา่สําหรับใช้เดินทางมา

การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต
และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป

แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

จะต้องทําประกนัคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า

สําหรับใช้เดินทางมา
การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต

และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

จะต้องทําประกนัคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการ

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า

สําหรับใช้เดินทางมา
การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต

และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

ต้องเข้ารับการ

ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การขอวีซ่าเชงเกน หรือการขอวีซ่าระยะยาวอืน ๆ เช่น เพือ
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า

สําหรับใช้เดินทางมา
การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต

และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

ต้องเข้ารับการ

ๆ เช่น เพือ
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า

สําหรับใช้เดินทางมา
การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต

และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

ต้องเข้ารับการ

ๆ เช่น เพือ
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า

สําหรับใช้เดินทางมา
การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต

และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

ต้องเข้ารับการ

ๆ เช่น เพือ
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า

สําหรับใช้เดินทางมา
การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต

และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไมอ่าจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย

ต้องเข้ารับการ

ๆ เช่น เพือ
มาเรียนหนังสือ หรือเพือมาอยู่ในฐานะบุคคลทีอยู่ในความอุปการะ  เป็นการขอวีซ่า

สําหรับใช้เดินทางมา
การขอวีซ่าของคนไทยเพือเดินทางไปเบลเยียมหรือประเทศอืนในเขต

และสถานทูตไทยไม่อาจเข้าไป
แทรกแซงการพิจารณา หรือการดําเนินงานของสถานทูตต่างประเทศได้ เสมือนกับที
ตา่งประเทศก็ไม่อาจเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาหรือการดําเนินงานของสถานทตูไทย 
ส่วนราชการไทย ว่าจะออกหรือไม่ออกวีซ่าให้คนต่างชาติทีจะเดินทางไปประเทศไทย
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ครบ 
ราชกา

composition de ménage)
คอมมนูที
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ครบ 18 
ราชกา

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

คอมมนูที

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

18 ปี
ราชการ  

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

คอมมนูทีทา่น

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

ปี และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ
 

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

ทา่นมีถินพํานกั

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

มีถินพํานกั

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

มีถินพํานกั

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

มีถินพํานกั

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

มีถินพํานกัอยู่

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage)

อยูจ่ะเป็น

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
composition de ménage) ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

จะเป็น

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

จะเป็น

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอย่างบตัรประจําตวัเบลเยียม

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บตัรประจาํตวั

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

จะเป็นหนว่ยงานผู้ มีอํานาจ

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคน

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียม

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บตัรประจาํตวั

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

หน่วยงานผู้ มีอํานาจ

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ของทา่นไว้) กฎหมายกําหนดให้ทกุคนต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียม

20

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บัตรประจาํตวั

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดง
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจ

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียม

 

20 

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บตัรประจาํตวั

บัตรประจําตัว เ ป็นเอกสารแสดงว่าผู้ ถือบัตร
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจ

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียม

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บตัรประจาํตวั

ว่าผู้ ถือบัตร
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจ

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียม

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บตัรประจาํตวั

ว่าผู้ ถือบัตร
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจ

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอย่างบตัรประจําตวัเบลเยียม
ทีมา 

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

บตัรประจาํตวั 

ว่าผู้ ถือบัตร
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจ

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียม
ทีมา http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

ว่าผู้ ถือบัตร
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจออกบตัรประจําตวัให้

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียม
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

ว่าผู้ ถือบัตรมี ชื อ
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ออกบตัรประจําตวัให้

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

ตวัอยา่งบตัรประจําตวัเบลเยียมสําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

มี ชื อ
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ออกบตัรประจําตวัให้

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

มี ชื ออ
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ออกบตัรประจําตวัให้

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ

อยู่ ใน
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ออกบตัรประจําตวัให้

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิ
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ข้อควรรู้เมื
อมาถงึเบลเยียมใหม่ ๆ 

ยู่ ใน
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ออกบตัรประจําตวัให้

บตัรดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (มีการฝังไมโครชิป
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ยู่ ในทะเบียนบ้าน 
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ออกบตัรประจําตวัให้

ปซึงบรรจขุ้อมลู
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

และจะต้องแสดงบตัรประจําตวัเมือเจ้าหน้าทีตํารวจขอตรวจ หรือ

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ทะเบียนบ้าน 
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ออกบตัรประจําตวัให้ 

ซึงบรรจขุ้อมลู
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

หรือ

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ทะเบียนบ้าน 
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

   

ซึงบรรจขุ้อมลู
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

หรือเมือ

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ทะเบียนบ้าน 
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ซึงบรรจขุ้อมลู
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

เมือติดตอ่

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ทะเบียนบ้าน 
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ซึงบรรจขุ้อมลู
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

ติดตอ่

สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอียู
http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/

ทะเบียนบ้าน 
ซึงเป็นเรืองสําคญัมากของผู้ มีถินพํานกัในเบลเยียม โดย

ซึงบรรจขุ้อมลู
ต้องพกบตัรประจําตวัติดตวัเป็นประจําเมือมีอายุ

ติดตอ่

 
สําหรับชาวตา่งชาตทีิมิใชส่มาชิกอีย ู

http://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/ 
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เมือคนตา่งชาติเดินทางมาถึงเบลเยียม และจะพํานกัอยูเ่กินกวา่สามเดือนโดยมี
วีซ่าสําหรับการพํานักอาศัยแบบถาวร เช่น วีซ่าเพือมาศึกษาต่อ หรือมาอยู่ในความ
อปุการะดแูลของบพุการีหรือบตุร จะต้องไปรายงานตวัทีอําเภอ (คอมมนู) ทีอยู่ภายใน 
8 วัน เมือได้ยืนเรืองขอมีชือในทะเบียนบ้านแล้ว ทางการจะส่งเจ้าหน้าทีตํารวจไป
ตรวจสอบทีบ้านว่าพํานักอยู่ทีบ้านเลขทีดังกล่าวจริงหรือไม่  หลงัจากนั �น จึงจะได้มี
หนงัสือเรียกให้ไปรายงานตวัเพือทําบตัรประจําตวัตอ่ไป   

กรณีทีเป็นนักเรียน นักศึกษา บัตรประจําตัวจะมีอายุ 1 ปี โดยทางอําเภอ 
อาจจะขอดูสัญญา เช่าห้องหรือบ้านพักประกอบด้วย เมือบัตรหมดอายุ จะต้องนํา
เอกสารยืนยันว่ายงัมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป (กันยายนของปีนี � ถึง
มิถนุายนของปีถดัไป) จากมหาวิทยาลยัหรือสถานศกึษายืนประกอบ 

กรณีทีจดทะเบียนอยูร่่วมกนัตามกฎหมาย จะได้รับบตัรประจําตวัชัวคราวมีอาย ุ
6 เดือน หลงัจากนั �น จะได้รับบตัรประจําตวัมีอาย ุ1 ปี เมืออยู่ครบ 3 ปี (รวมเวลาทีอยู่
ในเบลเยียม 3 ปี 6 เดือน) จึงจะได้รับบตัรประจําตวัมีอาย ุ5 ปี  หากประสงค์จะทํางาน 
จะต้องยืนขอใบอนุญาตทํางานโดยใช้หนงัสือรับรองจากนายจ้างประกอบการยืนขอ
ใบอนญุาตทํางาน 

กรณีทีจดทะเบียนสมรสกับคนเบลเยียม ในครั �งแรก จะได้รับบัตรประจําตัว
ชัวคราวมีอาย ุ6 เดือน หลงัจากนั �น จะได้รับบตัรประจําตวัมีอาย ุ5 ปี หากประสงค์จะ
ทํางาน จะสามารถทํางานได้โดยไมต้่องขอใบอนญุาตทํางานก่อน  

สําหรับผู้ ทีถือบตัรประจําตวัอาย ุ5 ปี สามารถพํานกัอยู่ในเบลเยียมได้ (เสมือน
ตลอดไป ถ้าต่ออายุโดยการทําบัตรใหม่ไปเรือย ๆ ทุก ๆ 5 ปี) แต่จะต้องมีชืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ทั �งนี � มีเงือนไขวา่ ไม่อนญุาตให้ผู้ ถือบตัรนี �ออก
เดินทางไปอยู่ต่างประเทศเกินหนึงปี ถ้าเกินหนึงปี อาจถกูระงบัสิทธิในการพํานกัอาศยั
อยูใ่นเบลเยียมได้  

 
 
 
 



 

 

ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
บคุคล 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม
มีนาคม 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 
นํ �าหนกัไมเ่กิน 

โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั
รูปถ่าย 

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้
เบลเยียม

 

 

ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
บคุคล 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม
มีนาคม 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 
นํ �าหนกัไมเ่กิน 

โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั
รูปถ่าย 

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้
เบลเยียม

ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
บคุคล 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม
มีนาคม 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 
นํ �าหนกัไมเ่กิน 

โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั
รูปถ่าย 

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

ทั �งนี � 
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้
เบลเยียม

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
บคุคล  มีกําหนดเวลา 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม
มีนาคม  ค.ศ. 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 
นํ �าหนกัไมเ่กิน 

ดงันั �น 
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั
รูปถ่าย 2 

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

ทั �งนี � 
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้
เบลเยียม

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

มีกําหนดเวลา 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม

ค.ศ. 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 
นํ �าหนกัไมเ่กิน 

ดงันั �น 
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

2 ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

ทั �งนี � คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้
เบลเยียม 

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

มีกําหนดเวลา 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม

ค.ศ. 1968 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 
นํ �าหนกัไมเ่กิน 750 

ดงันั �น คน
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

มีกําหนดเวลา 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม

1968 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 

750 

คน
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

มีกําหนดเวลา 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม

1968 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 

750 กิโลกรัม)

คนไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนุญาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

มีกําหนดเวลา 5 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม

1968 มาตรา 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 

กิโลกรัม)

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

5 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม

มาตรา 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 

กิโลกรัม)

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

5 
ได้รับการรับรองในเบลเยียม 

มาตรา 23 
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 

กิโลกรัม) 

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 
ใบอนุญาตขับรถ ต้นฉบับ 
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
  โดย
23 

ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 

 

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 

 พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดั

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
โดย

23 ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนุญาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ฟลานเดอร์ให้แปลเป็นภาษาดตัช์

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
ชัวคราว รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ 

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
โดยกฎหมายฉบบัวนัที 
ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั

ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท 
และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไม่เกิน 8 

นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
50 CC 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ตช์ 

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้

ใบขับขี


ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
 

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
กฎหมายฉบบัวนัที 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
ใบอนญุาตขบัรถของ เบลเยียมประเภท B (

8 ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
50 CC 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
 หากอยู่ใน

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
มีใบอนุญาตขับรถของไทยทีออกให้ ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

22

ใบขับขี


ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
และรถยนต์ส่วน

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
กฎหมายฉบบัวนัที 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเท่ากบั
B (

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
50 CC 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั commune 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
หากอยู่ใน

ใบ บัตรประจาํตัวประชาชน 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

 

22 

ใบขับขี


ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
และรถยนต์ส่วน

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
กฎหมายฉบบัวนัที 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
B (รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
50 CC และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
commune 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
หากอยู่ใน

 และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบขับขี
 

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
และรถยนต์ส่วน

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
กฎหมายฉบบัวนัที 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
commune 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
หากอยู่ในวาโลเนีย

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

 

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
และรถยนต์ส่วน

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
กฎหมายฉบบัวนัที 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
commune 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
วาโลเนีย

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
และรถยนต์ส่วน

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
กฎหมายฉบบัวนัที 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
commune 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
วาโลเนีย

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
และรถยนต์ส่วน

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่
กฎหมายฉบบัวนัที 16 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเท่ากบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอ
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
commune ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
วาโลเนีย

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทย ได้แก่ รถยนต์สว่นบคุคล
และรถยนต์ส่วน

ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม ่
16 

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม
เบลเยียมมีเพียงใบอนญุาตขบัรถประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
วาโลเนียให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม

นญุาตขบัรถประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม

นญุาตขบัรถประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม

นญุาตขบัรถประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

และเงนิค่าธรรมเนียม 

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
รถยนต์ทีมีนํ �าหนกัไม่เกิน 3,500 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม

นญุาตขบัรถประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

และเงนิค่าธรรมเนียม ไป

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
3,500 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม

นญุาตขบัรถประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 

และความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 40 
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

ไปใช้

คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น จะต้อง
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
3,500 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 
ไมไ่ด้รับการรับรองจากฝ่ายเบลเยียม ในสว่นของ

นญุาตขบัรถประเภท 
รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 

40 กิโลเมตรตอ่
ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

ใช้ในการยืนขอ

จะต้อง
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
3,500 กิโลกรัม 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 

ในสว่นของ
นญุาตขบัรถประเภท B (+A3 

รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
กิโลเมตรตอ่

ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

ในการยืนขอ

จะต้อง
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
กิโลกรัม 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพ่

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 

ในสว่นของ
B (+A3 

รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
กิโลเมตรตอ่

ชัวโมง) เทา่นั �นทีได้รับการรับรองจากฝ่ายไทย 

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

ในการยืนขอ

จะต้องเป็นผู้ ที
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
กิโลกรัม 

ทีนัง (ไม่รวมคนขบั) หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพว่ง

ใบอนุญาตขับรถของไทยประเภทอืน 
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 

ในสว่นของ
B (+A3 

รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
กิโลเมตรตอ่

 

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

ในการยืนขอ

เป็นผู้ ที
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน

ใบอนญุาตขบัรถของไทยดงักลา่วสามารถเทียบเทา่กบั
กิโลกรัม 

วง

 ๆ 
นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถดังกล่าวข้างต้น 

ในสว่นของ
B (+A3 

รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสบูไม่เกิน 
กิโลเมตรตอ่

ไทยในเบลเยียมทีประสงค์จะยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม 
ทีท่านมีถินพํานกั ประกอบด้วย 

พร้อมคาํแปลที
ได้รับการรับรอง (หากท่านอาศัยใน 
ให้แปลเป็นภาษาฝรั
 งเศส) 

ในการยืนขอ

เป็นผู้ ที
ก่อนการได้รับการอนุญาตให้มีถินพํานักใน
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การเช่าบ้าน 

ตามกฎหมายเบลเยียม สญัญาเชา่บ้านหรืออพาร์ตเมนท์อาจตกลงกนัด้วยวาจา 
หรือทําสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได้ หากเป็นสญัญาด้วยวาจา จะมีระยะเวลาเช่า 
9 ปีเท่านั �น แต่ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ขอแนะนําให้ตกลงเช่าด้วยวาจา เพราะจะมีปัญหา
มาก หากต้องมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกนัในอนาคต 

สัญญาเช่าส่วนใหญ่จึงทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจแบ่งประเภทของ
สญัญาเชา่ ดงันี �  

สัญญาเช่าระยะสั Uน (ไม่เกิน 3 ปี) จะต้องทําสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เทา่นั �น มีระยะเวลาเช่าไมเ่กิน 3 ปี กลา่วคือ จะเช่า 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ 3 ปีก็ได้ แตไ่ม่
เกิน 3 ปี โดยทัวไป ทั �งผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าไม่สามารถบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดได้ 
เช่นหากสญัญาเช่าระบรุะยะเวลาเช่า 1 ปี ก็จะต้องอยูจ่นครบกําหนดหนึงปี  หากผู้ เช่า
จะบอกเลิกสญัญาก่อน ผู้ ให้เช่าอาจจะเรียกร้องให้ชําระคา่เช่าจนครบกําหนดเวลาเช่า
ได้ การต่ออายสุญัญาเช่าระยะสั �นนี �จะทําได้เพียงหนึงครั �งเท่านั �น โดยต้องมีเงือนไข
เหมือนเดิมทกุประการ และไม่ว่าอย่างไรต้องมีระยะเวลาเช่ารวมกนัแล้วไม่เกิน 3 ปี 
หากผู้ เช่าอยู่เกินกว่าระยะเวลาทีกําหนด และผู้ ให้เช่าไม่ทกัท้วง กฎหมายจะถือว่าทั �ง
สองฝ่ายมีเจตนาเปลียนประเภทสญัญาให้กลายเป็นสญัญาเช่าปรกติคือ 9 ปี  

สัญญาเช่า 9 ปี ผู้ ให้เช่าหรือผู้ เช่าสามารถบอกเลกิสญัญาได้เมือครบกําหนด 9 
ปี โดยผู้ให้เช่าต้องแจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 6 เดือน หรือผู้ เช่าต้องแจ้งลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 3 เดือนก่อนสญัญาสิ �นสดุ มิฉะนั �น กฎหมายถือวา่ได้ตอ่อายสุญัญาออกไปอีกครั �ง
ละ 3 ปี  

อยา่งไรก็ตาม เมือสญัญาครบระยะเวลาช่วง 3 ปีหรือ 6 ปี ผู้ ให้เช่าสามารถบอก
เลิกสญัญาได้เช่นกนัแตจ่ะต้องทําการแจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ผู้ เช่าสามารถ
บอกเลิกสญัญาเช่าเมือใดก็ได้แตจ่ะต้องแจ้งบอกเลิกสญัญาลว่งหน้า 3 เดือนโดยไม่
ต้องระบเุหตผุลใด ๆ ทั �งสิ �น  
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แต่หากเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าภายในระยะเวลาสามปีแรกของการเช่า 
นอกจากผู้ เช่าจะต้องแจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 เดือน ยงัต้องเสียคา่ปรับดงันี � หากบอก
เลกิสญัญาเช่าภายในปีแรกเสียคา่ปรับ 3 เดือนของคา่เช่า หากบอกเลิกสญัญาภายใน
ปีทีสองเสียค่าปรับ 2 เดือนของค่าเช่า และหากบอกเลิกสญัญาในปีทีสามต้องเสีย
คา่ปรับ 1 เดือนของคา่เชา่  

นอกจากนี � ผู้ ให้เช่าสามารถบอกเลิกสญัญาได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาการเชา่ 9 ปีภายไต้เงือนไขวา่  

1. เพือผู้ ให้เช่าเข้ามาอยูอ่าศยัด้วยตนเอง หรือให้ผู้ ใกล้ชิดนบัถึงลําดบัทีสามมา
อยู ่ได้แก่ คูส่มรส บตุร บิดามารดา หลาน พี น้อง ทั �งของตนเองและของคูส่มรส โดยผู้
เช่าอาจจะขอให้ผู้ ให้เช่าแสดงหลกัฐานความสมัพนัธ์ดงักลา่ว ซึงจะต้องนํามาแสดง
ภายในสองเดือน และจะต้องย้ายเข้ามาอยูภ่ายในปีแรกทีสญัญาสิ �นสดุ รวมทั �งต้องอยู่
ตอ่เนืองเป็นเวลาไมตํ่ากวา่สองปี  

2. จะทําการซอ่มบ้านครั �งใหญ่ (เมือครบระยะ 3 ปี 6 ปีเทา่นั �น) โดยจะต้องแนบ
เอกสารอยา่งใดอยา่งหนึงประกอบเช่น ใบอนญุาตก่อสร้าง ใบเสนอราคา รายละเอียด
การซอ่ม พร้อมราคาคา่ซอ่ม กรณีทีทําการซอ่มด้วยตนเอง หรือสญัญาจ้างช่างมาซอ่ม 
แตท่ั �งนี � งานทีซอ่มต้องเป็นงานทีเกียวกบัตวัของบ้านพกัอาศยัโดยตรง มิใช่เป็นการซอ่ม
เพียงแค่ส่วนประกอบเช่นซ่อมกนัสาด ซ่อมแต่ห้องใต้หลงัคา ปรับปรุงซ่อมแซมสวน 
และราคาคา่ซอ่มจะต้องสงูกวา่คา่เช่ารวม 3 ปี 

3. หากไม่มีเหตผุลใดรองรับก็จะต้องเสียคา่ปรับให้กบัผู้ เช่าเทา่กบั 9 เดือนของ
คา่เช่ากรณีทีบอกเลิกสญัญาเมือสิ �นสดุสามปีแรกของสญัญาเช่า และ 6 เดือนของค่า
เช่ากรณีทีบอกเลิกเมือสิ �นสดุ 6 ปีของการเช่า นอกจากนั �น จะต้องเริมงานภายใน 6 
เดือนและงานเสร็จภายใน 24 เดือน  

อย่างไรก็ดี ผู้ ให้เช่ากบัผู้ เช่าอาจตกลงเงือนไขของสญัญาไว้เป็นอย่างอืนก็ได้ 
เพราะไม่ใช่เรืองทีกฎหมายบงัคบัโดยเด็ดขาด และหากผู้ เช่าตรวจสอบและพบวา่ ผู้ ให้
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เช่าผิดเงือนไขตามข้อ 1 หรือ 2 ก็มีสิทธิฟ้องเรียกคา่ปรับได้เป็นเงินเทา่กบัค่าเช่า 18 
เดือน  

สัญญาระยะยาวเกนิกว่า 9 ปี ต้องทําเป็นสญัญาลายลกัษณ์อกัษร มีข้อบงัคบั
ตามกฎหมายเช่นเดียวกบัสญัญา 9 ปี 

สัญญาตลอดชีวติ ต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบวุา่สญัญามีอายตุลอดชีวิต
ของผู้ เช่า จะสิ �นสุดลงก็ต่อเมือผู้ เช่าเสียชีวิต กรณีอืน ผู้ ให้เช่าไม่สามารถบอกเลิก
สญัญาได้ เว้นแตว่า่ระบไุว้เป็นอยา่งอืนในสญัญาอยา่งแจ้งชดั แตใ่นทางกลบักนั ผู้ เช่า
สามารถบอกเลกิสญัญาเมือใดก็ได้ โดยจะต้องแจ้งลว่งหน้า 3 เดือน 

เงนิมัดจาํสัญญาเช่า 

กฎหมายไมไ่ด้กําหนดหรือบงัคบัว่าจะต้องมีการวางเงินมดัจําการเช่า แต่ถ้ามี
การวางเงิน มดัจําการเช่าแล้ว อาจวางมดัจําเป็นเงินสด พนัธบตัร หรือการคํ �าประกนั
จากธนาคารในวงเงินทีกําหนดไว้  

อย่างไรก็ตาม หากวางมดัจําเป็นเงินสด กฎหมายระบวุา่จะต้องไม่เกิน 3 เดือน
ของค่าเช่า เช่น ค่าเช่า 500 ยโูร และมีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (charge) เช่น ค่าทํา    
ความร้อน ค่าดแูลลิฟต์ส่วนกลางอีก 50 ยโูร จะเรียกให้ผู้ เช่าวางมดัจําได้ไม่เกิน 1,500 
ยโูรเทา่นั �น โดยไมอ่าจนําคา่ใช้จา่ยสว่นกลางมารวมไว้ในมดัจําด้วย  

และถ้าวางมดัจําเป็นเงินสด ผู้ ให้เช่าจะต้องคิดดอกเบี �ยให้กบัผู้ เช่าในอตัราที
กฎหมายกําหนดตลอดระยะเวลาทีเงินอยู่ในมือของผู้ ให้เช่า ยกเว้นจะมีการเปิดบญัชี
กบัธนาคารเพือเป็นเงินมดัจํา การเช่า โดยมีสําเนาสญัญาเช่าประกอบการเปิดบญัชี 
ธนาคารจะให้ผู้ เช่าถอนเงินคืนก็ต่อเมือผู้ ให้เช่าให้ความยินยอมภายหลงัจากทีได้ตกลง
เรืองคา่เสยีหายอนัอาจเกิดขึ �นจากสถานทีเชา่  

เงินมดัจําการเช่านี �เป็นเงินทีผู้ เช่าวางประกนัสําหรับค่าเสียหายอนัอาจเกิดจาก
การเช่าเทา่นั �น ไม่สามารถหกัเงินดงักลา่วออกมาใช้ชําระเป็นคา่เช่าให้กบัผู้ให้เช่าไมว่่า
กรณีใด ๆ ก็ตาม 
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การปรับขึ Uนค่าเช่าตามดชันีผู้บริโภค 

ผู้ ให้เช่าสามารถปรับขึ �นค่าเช่าได้ปีละหนึงครั �ง เมือครบวนัเริมสญัญาในปีถดัไป 
โดยการนําดัชนีผู้ บริโภคในปีก่อนหน้ามาคํานวณกับดัชนีปีปัจจุบัน ตามสูตรดังนี �      
(คา่เช่า X ดชันีใหม)่ / ดชันีก่อนหน้า อยา่งไรก็ตาม ผู้ ให้เช่าสามารถขึ �นคา่เช่าเกินกวา่
การคํานวณตามดชันีผู้บริโภคตามทีกฎหมายกําหนดได้เมือเช่าครบสามปี หากได้มีการ
ปรับปรุงสถานทีเช่าให้ดีกวา่ทีเป็นอยู ่จนทําให้มีมลูคา่การเช่าทีสงูขึ �น  

การทาํประกันภยัทรัพย์สนิที
เช่า 

กฎหมายไมไ่ด้บงัคบัให้ต้องทําประกนัภยัเพือคุ้มครองกรณีเกิดเหตไุฟไหม้ นํ �ารัว 
แต่ในทางปฏิบตัิ ผู้ ให้เช่าส่วนใหญ่จะกําหนดให้ผู้ เช่าทําประกนัภยัสถานทีเช่าสําหรับ
การเกิดอคัคีภยั นํ �ารัว ฯลฯ ไว้เสมอ นอกจากนี � ผู้ เช่ายงัอาจจะทําประกนัภยัสําหรับ
ทรัพย์สนิสว่นตวักรณีทีเกิดภยัพิบตัิหรือขโมยเป็นการเพิมเติมเอง   

บริษัททีรับทําประกนัภยัจะคํานวณเบี �ยประกนักรณีประกนัอคัคีภยั นํ �ารัว โดย
คํานวณจากพื �นทีอยูอ่าศยัเป็นหลกั สําหรับการประกนัภยัทรัพย์สนิสว่นตวันั �น ขึ �นอยูก่บั
มลูค่าทรัพย์สินทีทําประกนัทีผู้ ทําประกนัแจ้งเอาไว้ โดยต้องมีทรัพย์สินทีมีมลูค่านั �นอยู่
จริง 

การตรวจสภาพก่อนและหลังการเช่า 

การตรวจสภาพสถานทีเช่า (l'état de lieux) ก่อนและหลงัการเช่าเป็นหวัใจ
สําคัญของการเช่าบ้านในเบลเยียม เรืองนี � คนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุ้ นเคย สรุป
ประเด็นทีควรทราบได้ดงันี � 

1. ใครเป็นผู้จดัทํารายงานการการตรวจสภาพสถานทีเชา่ (l'état de lieux)  

ผู้ เช่าหรือผู้ให้เช่าสามารถจดัทํารายงานเกียวกบัสถานทีเช่าด้วยตนเองก็ได้ หรือ
จะมอบหมายจ้างผู้ เชียวชาญเป็นผู้ ทําการตรวจสภาพ โดยออกค่าใช้จ่ายในการจดัทํา
รายงานการตรวจสภาพฝ่ายละครึงก็ได้ หรือแตล่ะฝ่ายจะจดัหาผู้ เชียวชาญของตนและ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยด้วยตนเองก็ได้  
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ไมว่า่กรณีใด การตรวจสภาพสถานทีเช่าต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  

- ขณะทํารายงาน ผู้ เช่าหรือผู้ ให้เช่า หรือผู้แทน จะต้องอยู่พร้อมกบัผู้ ทีทํา
รายงานเสมอ  

- ทั �งผู้ เช่าและผู้ให้เช่าจะต้องลงวนัทีและลงนามในรายงานด้วยตนเอง  

- มีการระบรุายละเอียดครบถ้วน มิใช่เขียนเพียงวา่ สถานทีเช่าอยูใ่นสภาพที
ได้รับการดแูลรักษาเป็นอยา่งดี และทั �งสองฝ่ายเหน็ด้วยกบัสภาพดงักลา่ว 

หากฝ่ายหนึงฝ่ายใดไมย่อมให้มีการตรวจสภาพ อีกฝ่ายหนึงสามารถร้องขอให้มี
การตรวจสภาพได้ แตต้่องทําภายในกําหนดเวลา ดงันี �  

- ก่อนการเข้าใช้สถานทีเชา่โดยผู้ เช่า  

- กรณีทีสญัญาเช่าเกินกวา่หนึงปี ภายในหนึงเดือนแรกของการเชา่  

- กรณีทีสญัญาเช่าไมเ่กินหนึงปี ภายในสบิห้าวนัแรกของการเช่า  

เมือได้รับการร้องขอแล้ว หากอีกฝ่ายยงัไมย่อมทํา ฝ่ายทีร้องขอก็อาจจะร้องขอ
ตอ่ Juge de Paix ให้แตง่ตั �งผู้ เชียวชาญมาทําหน้าทีตรวจสภาพ โดยจะต้องยืนเรือง
ก่อนสิ �นเดือนหรือก่อนสิบห้าวนัแล้วแตก่รณี  

2. กรณีทีมีการตกแต่ง ซ่อมแซมทีสําคญักบัสถานทีเช่า หลงัการทํารายงานแล้ว ก็
จะต้องมีการจดัทํารายงานเพิมเติมโดยใช้หลกัการเดียวกบัข้อ 1  

3. เมือสิ �นสดุสญัญาเชา่  

- หากไมมี่การทํารายงานการตรวจสภาพสถานทีเช่า (l'état de lieux) ให้ถือวา่
เมือผู้ เชา่เข้ามาอยูใ่นสถานทีเชา่นั �น สถานทีเชา่มีสภาพเช่นเดียวกบัเมือสญัญาสิ �นสดุ ผู้
เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึ �น เว้นแต่ว่าผู้ ให้เช่าจะสามารถ
พิสจูน์ได้ว่า ความเสียหายนั �นเกิดจากผู้ เช่า หรือสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ รับเช่าช่วง 
ซึงผู้ เชา่จะต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายนั �น  
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- หากมีการทํารายงานการตรวจสภาพสถานทีเช่า (l'état de lieux) อย่าง
ละเอียด ผู้ เช่าจะต้องคืนสถานทีเช่าให้อยูใ่นสภาพเหมือนกบัสภาพก่อนการเช่า หากมี
ความเสียหาย ผู้ เช่าก็จะต้องรับผิดชอบชดใช้ เว้นแต่ว่าความเสียหายนั �นเกิดจากการ
เสือมสภาพตามกาลเวลา หรือเสือมสภาพจากการใช้งานตามปกติ เป็นต้น 

การสมรสกับคนเบลเยียม 

การสมรสจะสมบรูณ์ตอ่เมือได้จดทะเบียนสมรสตอ่ทีวา่การอําเภอ หรือคอมมนู
ทีฝ่ายหนึงฝ่ายใดมีถินพํานักอาศยัอยู่  โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการยืนขอจด
ทะเบียนสมรส ซึงจะต้องยืนขอลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั  เอกสารต่าง ๆ มีดงันี � (บาง
คอมมูนอาจเรียกเอกสารแตกต่างจากนี � โปรดตรวจสอบข้อมูลกับทางคอมมูนก่อน
เสมอ)  

1. สตูิบตัร  

2. บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดนิทาง 

3. หนงัสือรับรองสญัชาติ (ขอได้ทีสถานทตู) 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน (un certificat de residence)  

5. หนงัสือรับรองความเป็นโสด  

6. หนงัสือรับรองจารีตประเพณี (certificat de coutume หรือ bewijs van 
wetgeving) ซึงคือ หนงัสือรับรองวา่ เงือนไขการสมรสตามกฎหมายไทยคือ
คู่สมรสจะต้องมีอายุครบตามทีกฎหมายกําหนด และไม่ต้องมีการปิด
ประกาศต่อสาธารณะ สําหรับกฎหมายเบลเยียมบงัคบัว่าจะต้องใช้เงือนไข
หรือข้อกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของเบลเยียม
บงัคบัใช้ เชน่ 

- ต้องมีอายไุมต่ํากวา่สบิแปดปีบริบรูณ์  

- ไมไ่ด้จดทะเบียนสมรสอยูใ่นขณะนี � (เว้นแตไ่ด้หยา่ขาดแล้ว) 

- ผ่านพ้นระยะเวลาสามร้อยวนัหลงัการหย่าหรือการเป็นหม้าย (กรณีสามี
เสยีชีวติ) ของฝ่ายหญิง (Délai de Viduité)  
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- ห้ามการสมรสระหวา่งผู้ ร่วมวงศ์ตระกลูตามกฎหมายหรือผู้ ร่วมสายโลหิต 
(บิดา มารดากบับตุร พีกบัน้อง ลงุ ป้ากบัหลาน เป็นต้น) 

7. สญัญาการจดัการทรัพย์สนิ (un contrat de mariage) ซึงจะต้องทําขึ �นโดย
โนตารี (Notary) กรณีทีคูส่มรสตกลงจะแบง่แยกทรัพย์สนิระหวา่งกนั 
(separation de biens)  

การจดทะเบียนสมรสจะต้องจดทะเบียน ณ ทีวา่การอําเภอหรือคอมมนูตอ่หน้า
นายทะเบียนท้องถิน ซึงจะทําการอ่านรายละเอียดทีระบุอยู่ในทะเบียนสมรสว่า นาย 
นางสาว เกิดที เมือวนัที พํานกัอาศยัอยู่ที เป็นบุตรของ ฯลฯ  จากนั �น เจ้าพนักงานผู้    
จดทะเบียนจะอ่านกฎหมายต่อหน้าคู่สมรสและพยานสองคน เป็นการแจ้งสิทธิและ
หน้าทีของคูส่มรสให้ทราบตอ่หน้าสาธารณชน ดงันี � 

มาตรา 212 การสมรสไม่ทําให้สถานะทางกฎหมายของคู่สมรส
เปลี
ยนแปลงไป  

มาตรา 213 คู่สมรสต้องพํานักอาศัยอยู่ ร่วมกัน ต้องมีความซื
อสัตย์ ให้
ความช่วยเหลือ และเกื Uอกูลซึ
งกันและกัน 

ความซือสตัย์ หมายถึง การมีความสมัพนัธ์ทางเพศกับคู่สมรสของตนเท่านั �น 
กฎหมายบงัคบัใช้กับฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอย่างเท่าเทียมกัน หากมีการละเมิดหรือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึงไปมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบับุคคลทีสาม อีกฝ่ายหนึงก็สามารถฟ้อง
หยา่ได้ 

การให้ความช่วยเหลือ หมายถึง คูส่มรสฝ่ายหนึงต้องให้ความช่วยเหลืออีกฝ่าย
หนึงให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยการจดัหาอาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีพกั
อาศยั การรักษาพยาบาลและดแูลให้ยาเมือป่วยไข้ รวมทั �งคา่ใช้จ่ายอืน ๆ ในครอบครัว 

ความเกื �อกลู หมายถึง ความเอื �ออาทรระหว่างกนัด้านจิตใจ กฎหมายมิได้มีการ
กําหนดชัดเจน แต่ให้หมายรวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทางกายและจิตใจให้อีก
ฝ่ายหนึงมีระดบัชีวิตทีดี ยอมรับปัญหาการเปลียนแปลงทางกายของอีกฝ่ายหนึง (การ
พิการหรือทพุพลภาพ มีโรคร้าย หรือการชราภาพ) การให้กําลงัใจหรือช่วยปลอบใจหาก
อีกฝ่ายหนึงมีความกดดนัทางจิตใจ 
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มาตรา 214 ที
อยู่ร่วมของคู่สมรสให้ทั Uงสองฝ่ายทาํการตกลงร่วมกัน  

มาตรา 216 คู่สมรสแต่ละฝ่ายสามารถประกอบอาชีพของตนได้โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ
ง อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่เป็นอาชีพที

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อจิตใจหรือทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ
ง 
หรือของบุตรที
ยังเป็นผู้เยาว์ 

มาตรา 221 คู่สมรสจะต้องมีส่วนรับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวตามความสามารถหรืออัตภาพของตน 

หลงัจากนั �น นายทะเบียนก็จะถามวา่ นาย..... สมคัรใจสมรสกบันางสาว ........ 
หรือไม ่และนางสาว....สมคัรใจสมรสกบันาย........หรือไม ่

สิทธิและหน้าทีของคูส่มรสคือจะต้องใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั มีความซือสตัย์ตอ่กนั ให้
ความช่วยเหลือและเกื �อกลูซึงกนัและกนั ซึงในเบลเยียมถือเป็นความรับผิดชอบตอ่การ
สมรสขั �นปฐม ความรับผิดชอบหรือภาระจากการสมรสขั �นถดัไปคือ การจดัการทรัพย์สนิ  

ถ้าทั �งสองฝ่ายไม่ได้ทําสญัญาแบ่งแยกทรัพย์สินไว้ การจดัการทรัพย์สินก็จะอยู่
ในการบงัคบัคล้ายกบักฎหมายไทย กลา่วคือ ทรัพย์สินก่อนสมรสเป็นของแต่ละฝ่าย
ตอ่ไป เรียกวา่ สนิสว่นตวั (les biens propres) ทรัพย์สนิทีเกิดขึ �นภายหลงัการสมรส ให้
คูส่มรสมีสิทธิร่วมกนัฝ่ายละครึง เรียกวา่ สนิสมรส (les biens communs) เมือสมรส
แล้ว ทั �งสองฝ่ายก็จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัภายในบ้านเดียวกนั ต้องมีภาระในการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดในชีวิตประจําวันร่วมกัน โดยให้แต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมตาม
อตัภาพของตน เว้นแตฝ่่ายใดฝ่ายหนึงไมมี่รายได้ ก็ให้อีกฝ่ายหนึงรับผิดชอบแทน  

การมีภาระหนี �สินระหว่างคู่สมรสกันเองจะต้องบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
เท่านั �น จึงจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได้  นอกจากนั �น บ้านทีอาศยัอยู่ด้วยกนั แม้ว่าจะเป็น
ทรัพย์สนิสว่นตวัของฝ่ายชายหรือเช่า ถ้าจะทําการขายหรือยกเลิกสญัญาเช่า จะต้องให้
ฝ่ายหญิงตกลงยินยอมด้วย 
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สูตบิตัรเบลเยียมและเงนิสวัสดกิาร 

 

เมือมีบตุร อําเภอหรือคอมมนูทีเด็กเกิดจะพิจารณาออกสติูบตัรเบลเยียมให้  
และหากประสงค์ ก็สามารถนําสตูิบตัรเบลเยียมไปใช้ประกอบการยืนขอสตูิบตัรไทยได้
จากสถานทตู (ดรูายละเอียดในหวัข้อทีเกียวข้อง)    

การแจ้งเกิดสําหรับบตุรทีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสกนันั �น ฝ่ายหนึง
ฝ่ายใดไปแจ้งเกิดก็ได้ภายในสิบห้าวนั แต่หากเป็นบตุรทีเกิดจากบิดามารดาทีมิได้จด
ทะเบียนสมรสกนัแล้ว ฝ่ายชายจะต้องรับรองการเป็นพอ่โดยความยินยอมของฝ่ายหญิง 
โดยจะต้องยืนเรืองกบัอําเภอหรือคอมมนูพร้อมกนัสองคน และจะยืนได้เมือตั �งครรภ์ได้
ครบหกเดือนแล้ว หรือเมือไปแจ้งเกิดเด็ก หรือเมือใดก็ได้ภายหลงัการเกิดโดยไม่มี
กําหนดเวลา  

เมือได้รับสติูบตัร ก็จะได้รับสําเนาด้วยอีกหลายฉบบั สําหรับใช้ในการขอเงิน
ช่วยจากรัฐจากการคลอดบตุร (ในปัจจบุนั มีอตัราดงันี � คือ กรณีมีบตุรคนแรกจะได้รับ
เงินชว่ยเหลือจากการคลอดบตุร 1023.45 ยโูร คนตอ่ไปคนละ 770.02 ยโูร)  นอกจากนี � 
มีเงินช่วยเหลือบตุร (จะได้รับในวงเงินทีแตกต่างกนัขึ �นอยู่กบัสถานะการทํางานของ
บิดาหรือมารดา ขั �นตํา 75.54 ยโูร สําหรับบตุรคนแรก 139.75 ยโูรสําหรับบตุรคนทีสอง 
208.70 ยโูร สําหรับบตุรคนทีสาม)  

เงินช่วยเหลือบตุรจะปรับเพิมเมือเด็กอายคุรบหกปี สิบสองปี และสิบแปดปี 
(กรณีทียงัมีสทิธิได้รับเงินช่วยเหลืออยู ่ กลา่วคือยงัไม่มีรายได้เป็นของตนเอง) ทีสําคญั 
คือ ต้องใช้สตูิบตัรเพือแจ้งเพิมชือเด็กเข้าไปอยู่ในการทําประกันสขุภาพของบิดาหรือ
มารดา  

 
 
 
 
 
 



 
 

32 
 

การอยู่ ร่วมกันตามกฎหมาย 
(La cohabitation légale) 

 
 ในเบลเยียม มีคนจํานวนมากเลือกใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกนัเสมือนสามีภรรยา แต่
ไมป่ระสงค์จะจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยา  ดงันั�น เพือให้การอยูร่่วมกนัในลกัษณะ
นี�ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในระดับทีเหมาะสม พร้อมกับสิทธิหน้าทีความ
รับผิดชอบของผู้ตดัสินใจอยู่ร่วมกัน เบลเยียมจึงได้ออกกฎหมายเพิมเติมลงวนัที 23 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1988 โดยมีผลบงัคบัใช้ตั�งแตว่นัที 1 มกราคม ค.ศ. 2000 วา่ด้วยการ
อยูร่่วมกนัตามกฎหมาย (La cohabitation légale) 
 การอยูร่่วมกนัตามกฎหมาย (La cohabitation légale)  คือการทีบคุคลสองคน
ทําการแจ้งขอจดทะเบียนการอยู่ร่วมกนัตามกฎหมายต่อคอมมนูทีพกัอาศยัอยู่ โดยมี
เงือนไขคณุสมบตัิผู้ขอจดทะเบียนว่า จะต้องเป็นผู้บรรลนิุติภาวะ ยงัเป็นโสดหรือไม่ได้
จดทะเบียนอยูร่่วมกนัตามกฎหมายกบัคนอืนไว้ก่อนแล้ว  
 นายทะเบียนจะทําการจดทะเบียนให้หลังจากการตรวจสอบว่าทั�งสองคนมี
คณุสมบตัิครบถ้วน การจดทะเบียนดงักล่าวครอบคลมุถึงบุคคลสองคนทีต้องการจด
ทะเบียนอยูร่่วมกนัโดยมีเพศเดียวกนั และอาจเป็นความสมัพนัธ์ในรูปแบบอืน เช่น เป็น
พีน้องร่วมสายโลหิต พ่อหรือแม่กบัลกู เพือนกบัเพือน เป็นต้น การจดทะเบียนดงักล่าว
จะทําได้สําหรับคนสองคนเทา่นั�น มากกวา่นั�นไมไ่ด้ 
 คนไทยจํานวนไม่น้อยมกัไม่ทราบว่า การติดตามแฟน หรือสามี หรือภรรยามา
อยู่เบลเยียม และได้ไปจดทะเบียนทีคอมมนูแล้วนั�น เป็นการจดทะเบียนสมรสหรือเป็น
เพียงการจดทะเบียนอยู่ร่วมกนั ซึงมีผลแตกต่างในทางกฎหมายอยู่มาก ดงันั�น ควรจะ
ได้ตกลงพดูคยุกบัแฟน สามีหรือภรรยาให้ชดัเจน และศกึษาหาความรู้ในเรืองนี�เพิมเติม 
หากสงสยัควรปรึกษาสถานทตู หรือสมาคมเพือนไทยในเบลเยียมเสยีก่อน    
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ผลทางกฎหมายต่อการจดทะเบียนอยู่ ร่วมกนัมีดงันี U  
 
  - ความคุ้ มครองด้านทีพํานักอาศัย ได้แก่บ้านทีทั �งสองฝ่ายอยู่ร่วมกัน รวมทั �ง
เฟอร์นิเจอร์ กฎหมายห้ามไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงตดัสินใจแต่เพียงผู้ เดียว ในการขาย ให้ 
หรือใช้เป็นหลกัทรัพย์คํ �าประกันกับธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หากจะทําเช่นนั �น ต้อง
ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึง  
 - การมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและการศึกษาของบตุร โดยจะต้อง
จดัสรรรายได้ส่วนหนึงเป็นค่าใช้จ่ายร่วม โดยพิจารณาตามแต่อตัภาพ และรูปแบบของ
การใช้ชีวติร่วมกนั 
 - ความรับผิดชอบร่วมกนัต่อหนี �สินของครัวเรือนทีนํามาใช้สําหรับความจําเป็นใน
การใช้ชีวติประจําวนัร่วมกนัและสําหรับบตุรของทั �งสองฝ่าย รวมทั �งภาษีโรงเรือนและภาษี
รถยนต์ทีใช้ร่วมกนั (กรณีทีฝ่ายหนึงเป็นเจ้าของ) 
 -  การจดัการทรัพย์สินร่วมกนัในลกัษณะเดียวกบัการจดัการสินสมรส โดยให้ถือ
วา่เป็นของทั �งสองฝ่าย ๆ ละเทา่ ๆ กนั หากไมมี่การระบแุบง่แยกให้ชดัเจนไว้ก่อน 
 ทั �งนี � หากต่อมาได้ทําการสมรสกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึงเสียชีวิตลง หรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึงหรือทั �งสองฝ่ายไปแจ้งยตุิการอยู่ร่วมกนัต่อคอมมนูทีมีถินพํานกั การอยู่ร่วมกนัก็
เป็นอนัสิ �นสดุลง 
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การอนุญาตให้เข้ามาพาํนักในเบลเยียมได้ 
โดยการอยู่ ร่วมกันที
มีเป้าหมายสาํหรับความสัมพันธ์อันยั
งยืน 

 
นอกจากการสมรสแล้ว กระทรวงมหาดไทยเบลเยียมได้มีหนังสือเวียนถึง

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 ประกาศเมือวนัที 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 มี
รายละเอียดดงันี �  

1. อนญุาตให้คนตา่งชาติเข้ามาพํานกัในเบลเยียมเพืออยูร่่วมกบัคนเบลเยียมได้ 
หากเป็นกรณีทีมีเป้าหมายจะอยู่ร่วมกนัและมีความสมัพนัธ์อนัยังยืน ทั �งนี � เพือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ทั �งสองฝ่ายเรียนรู้และทดสอบการอยู่ร่วมกนั (โดยยงัไม่ต้องจดทะเบียน
สมรส) และไมต้่องให้สิทธิพํานกัอยูใ่นเบลเยียมอยา่งถาวร กลา่วคือ จะต้องอยูร่่วมกนั
ไมตํ่ากวา่ 3 ปี 6 เดือน จงึจะได้รับสทิธิอยูไ่ด้ถาวร (ซึงตา่งจากการจดทะเบียนสมรสที
จะได้รับสทิธิอยูถ่าวรเมืออยูไ่ด้ครบ 6 เดือนเทา่นั �น)  

หากแยกกันอยู่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ
 งต้องการให้การอยู่ ร่วมกันตาม
กฎหมายสิ Uนสุดลง ฝ่ายที
เป็นชาวต่างชาติจะต้องเดินทางออกจากประเทศ
เบลเยียมทนัท ี 
 2.  กําหนดให้มีการตรวจสอบอยา่งเข้มงวดและให้เงือนไขตา่ง ๆ ทีระบไุว้ต้องมี
รายละเอียดชดัเจน เช่น ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเงินทีชดัเจนและในระยะยาว 
กลา่วคือ จะต้องมีรายได้สมําเสมอและรองรับความเป็นอยูไ่ด้ถงึหนึงปี กรณีทีผู้ ยืนขอที
มีงานทําชัวคราวจะต้องมีหลกัฐานรายได้สามปีก่อนหน้าประกอบเพือเป็นหลกัประกนั
ถึงรายได้ในอนาคต และจะต้องลงนามรับรองค่าใช้จ่ายอนัอาจเกิดขึ �นต่อรัฐบาล 
สํานกังานประชาสงเคราะห์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าสง่ตวักลบัประเทศ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 3 ปี 6 เดือน จะได้รับอนญุาตให้อยู่ในเบลเยียมอย่างถาวรหลงัครบ
ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือนเท่านั �น จะมีการตรวจสอบสถานะของการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สมําเสมอ   
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ทั �งนี � ขอสรุปกรณีทีเข้าขา่ยวา่ไมใ่ช่ความสมัพนัธ์อนัยังยืน ดงันี � หากพบวา่  
- ทั �งสองฝ่ายไมเ่ข้าใจกนั ต้องใช้ลา่ม หรือสือสารกนัได้ยากลําบาก  
- ไมรู้่จกัแม้แตชื่อ หรือสญัชาติของอีกฝ่ายหนึง  
- ไมรู้่เกียวกบัอาชีพหรือหน้าทีการงานของอีกฝ่ายหนึง  
- มีการให้คํามันสญัญาวา่จะให้เงินเมือเริมต้นความสมัพนัธ์  
- มีลกัษณะเพือนําพาไปเป็นโสเภณี  
- มีการแทรกแซงของคนกลางหรือบคุคลทีสาม  
- หรือมีอายแุตกตา่งกนัมาก  

 3. คอมมนูจะเป็นผู้ พิจารณาเรืองวีซ่าเพือให้เข้ามาอยู่ได้ครั �งแรก 6 เดือน 
หลงัจากนั �น จงึจะตอ่อายใุห้ครั �งละ 1 ปี เมือครบ 3 ปี 6 เดือนแล้วจงึจะได้รับอนญุาตให้
อยูอ่ยา่งถาวร 
 ดงันั �น จะเห็นได้ว่า การอยู่ร่วมกันในลกัษณะนี �เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถ
ทดลองอยูกิ่นด้วยกนัโดยไมมี่ข้อผกูมดัใด ๆ หรือหลกัประกนัใด ๆ ตา่งจากการสมรสซึง
มีการกําหนดภาระ หน้าที ความรับผิดชอบของสามีภริยาทีชดัเจน อย่างไรก็ดี การอยู่
ร่วมกนัก็ยงัทําให้ฝ่ายคนเบลเยียมสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ หากอีก
ฝ่ายหนึงไม่ทํางาน หรือไม่มีรายได้ และยงัไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนค่าเลี �ยงดเูมือ
ความสมัพนัธ์สิ �นสดุลง นอกจากนี � อีกฝ่ายจะไม่มีสิทธิรับมรดกเหมือนกรณีทีได้สมรส
กนั  
 การอยู่ร่วมกันอาจจะสิ Uนสุดได้ทุกเมื
อ (โดยไม่ต้องมีดําเนินการตาม
ขั Uนตอนต่าง ๆ เหมือนการหย่าจากการสมรสซึ
งในเบลเยียมนัUน การหย่ามี
ขั Uนตอนและกระบวนการที
ยุ่งยาก) สามารถทาํได้โดยการแจ้งร่วมกันหรือจะไป
แจ้งเพียงฝ่ายเดียวก็ได้เช่นกันต่อคอมมูนเท่านั Uน  และหากฝ่ายหนึ
 งเป็นคน
ต่างชาติ ก็จะต้องเดินทางออกนอกเบลเยียมทันทีเมื
อความสัมพันธ์สิ Uนสุดลง 
(กรณีที
อยู่ไม่ครบสามปีหกเดอืน) 
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การหย่า 

 เมือจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บางคู่ประสบปัญหาจนอยู่
ร่วมกนัต่อไปไม่ได้ ต้องเลิกร้างกนั  การหย่าอาจจะเกิดจากความประสงค์ของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง หรือจากการตกลงร่วมกนัของทั �งสองฝ่ายก็ได้ โดยอาจจะเป็นการแยกกนัอยู่
ก่อน ซึงมีสองประเภทให้เลอืกคือ  

La séparation de fait การแยกกันอยู่โดยงดกจิกรรมร่วมกัน โดยทั �งสองฝ่ายจะตก
ลงร่วมกนัวา่เป็นชว่งทดลองแยกกนัอยู ่เพือให้ทั �งสองฝ่ายสามารถใคร่ครวญถึงชีวิตร่วม
ในอนาคต ทั �งสองฝ่ายยงัคงเป็นคูส่มรสตามกฎหมายมีสิทธิและหน้าทีตามกฎหมายทกุ
ประการ ต้องมีความซือสตัย์ตอ่กนั   ให้ความช่วยเหลือ เกื �อกลูกนั และยงัได้รับความ
คุ้มครองด้านทีอยู่อาศยักลา่วคือยงัอยู่ในบ้านเดียวกนั การแยกกนัอยู่ดงักลา่วไม่มีผล
ทางกฎหมาย ยกเว้นด้านภาษี การแยกกนัอยู่นี �เป็นเหตหุนึงทีสามารถนําไปใช้หย่าใน
อนาคตได้หากไตร่ตรองทบทวนแล้ววา่ ไมป่ระสงค์จะเป็นสามีภรรยากนัตอ่ไป 

La séparation de corps การแยกกันทางกาย ทั �งสองฝ่ายอาจจะยืนขอแยกกนัทาง
กายแทนการหย่าขาด อนัจะทําให้ทรัพย์สินของทั �งสองฝ่ายแบ่งแยกกนัทนัที ไม่ต้อง
อาศยัอยูร่่วมกนั ไมต้่องให้ความช่วยเหลือซึงกนัและกนั ทั �งสองยงัคงเป็นคูส่มรสกนัอยู ่
แตต่กลงแยกกนัอยู ่ ก่อนทีจะตกลงแยกกนัอยูท่างกายนี � ควรพิจารณาวา่จะสามารถหา
เลี �ยงตัวเองได้ หากไม่ได้ อาจจะร้องขอให้อีกฝ่ายรับผิดชอบค่าเลี �ยงดูเป็นรายเดือน
สําหรับตนเองและบตุรได้  

การหย่ามี 3 ประเภท คือ 

1. Le divorces pour cause détermine การหย่าโดยมีมูลเหตุชี Uชัด เป็นการหยา่ซึง
เกิดจากคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึงทําผิด เป็นเหตรุ้ายแรงให้อีกฝ่ายหนึงยกเป็นข้อกลา่วหา
ได้ตามกฎหมาย ซึงมกัจะได้แก่ การมีชู้  การก่อเหตรุุนแรง กระทําการโหดร้ายทารุณ 
และการทําร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหสั ซึงศาลอาจจะพิจารณาหามาตรการเร่งด่วน 
ชัวคราว หรือจําเป็นสําหรับให้ความชว่ยเหลือขั �นต้นด้วยก็ได้ 
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2. Le divorce pour séparation de fait de plus de 2 ans เป็นการหย่าหลังจาก
แยกกันแบบงดกจิกรรมร่วมกันได้เกินกว่าสองปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะต้องร้องขอหรือ
ทั �งสองฝ่ายร้องขอร่วมกนัตอ่ศาลเพือหยา่ขาด ปกติแล้วศาลจะพิจารณาวา่ ฝ่ายทียืนคํา
ร้องขอหย่าเป็นผู้ รับผิดชอบการแยกขาดจากกนั ซึงผู้ ร้องอาจจะโต้แย้งว่าเป็นความ
รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึง หรือเป็นความรับผิดชอบของทั �งสองฝ่ายร่วมกนัก็ได้  

3. Le divorce par consentement mutuel การหย่าโดยความสมัครใจร่วมกัน  

คูส่มรสทั �งสองฝ่ายมีการตกลงร่วมกนัในการหย่าขาดจากกนั เป็นการหยา่โดยทีคูส่มรส
ทั �งสองฝ่ายสามารถตกลงกนัได้ในทกุประเด็น การหย่าโดยความสมคัรใจร่วมกนันี �จะ
ยืนขอหย่าได้โดยมีเงือนไขวา่ คูส่มรสทั �งสองฝ่ายจะต้องมีอายไุม่ตํากวา่ยีสิบปีในขณะ
ยืนเรือง และจะยืนขอหย่าได้ภายหลงัการจดทะเบียนสมรสมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย
สองปีนบัถงึวนัยืนขอ  

วธีิการขอหย่า 

 กรณีทีเป็นการหยา่แบบ Le divorce pour cause détermine หรือการหยา่ขาด
โดยมีมลูเหต ุชี �ชดั และการหยา่แบบ Le divorce pour séparation de fait de plus de 
2 ans เป็นการหยา่ขาดหลงัจากแยกกนัแบบงดกิจกรรมร่วมกนัได้เกินกวา่สองปี อาจทํา
เป็นการแจ้งเรียกวา่ “Citation” ให้อีกฝ่ายหนึงรับทราบผา่นทาง Huissier de Justice 
หรืออาจทําเป็นบนัทกึความตกลง Procès Verbal โดยการแสดงตนอยา่งสมคัรใจ ทั �ง
สองฝ่ายจะหย่าขาดจากกนัภายหลงัผ่านพ้นช่วงเวลายืนอทุธรณ์ คือ 1 เดือนไปแล้ว
เทา่นั �น 

 สําหรับการหยา่แบบ Le divorce par consentement mutuel หรือการหยา่โดย
ความสมคัรใจร่วมกนั จะต้องมีเงือนไขดงักลา่วข้างต้นคือมีอายเุกิน 20 ปี และสมรส
มาแล้วไมตํ่ากวา่ 2 ปีแล้ว จะต้องจดัทําบนัทกึความตกลงหรือ Convention ทีต้องระบุ
รายละเอียดเกียวกบัหน้าทีและความรับผิดชอบของทั �งสองฝ่ายภายหลงัการหย่า สว่น
ใหญ่แล้วจะเป็นเรืองการจดัการทรัพย์สินและบตุร    ทีเกิดจากการสมรสว่าใครจะเป็น
ผู้ ใช้อํานาจปกครอง จากนั �นจึงยืนเรืองขอหย่าต่อศาลชั �นต้นโดยมีบนัทกึความตกลง
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ประกอบ ศาลจะเรียกตวัทั �งสองฝ่ายมาแสดงตน 2 ครั �ง เว้นระยะ 3 เดือนในแตล่ะครั �ง 
จากนั �นศาลจึงจะประกาศคําพิพากษาให้ทั �งสองฝ่ายหย่าขาดจากกนั ซึงจะมีผลอีก 1 
เดือนภายหลงัจากพ้นระยะอทุธรณ์ไปแล้ว ซึงจะใช้เวลาทั �งหมดประมาณ 8 เดือน 

หน่วยงานทางกฎหมายที
ต้องรู้จกั หากประสงค์จะหย่า 

 Notaire หรือโนตารี จะเป็นผู้จดัเตรียมบนัทกึความตกลง หรือ Procès Verbal 
อันจะเป็นการตกลงโดยความสมัครใจของทั �งสองฝ่ายทีจะต้องหาข้อสรุปให้ได้ใน
รายละเอียดเกียวกบัทรัพย์สิน การดแูลและมีสว่นร่วมในคา่ใช้จ่ายของบตุร ค่าเลี �ยงดู
ภริยา/สามี กรณีทีอีกฝ่ายหนึงไม่มีรายได้เพือให้สามารถดํารงชีวิตความเป็นอยู่
เทียบเท่ากบัตอนทียงัอยู่ร่วมกนั ซึงอาจจะจ่ายเป็นเงินก้อนหรือเป็นรายเดือน (ซึง
บางครั �งอาจจะกําหนดเงือนไขวา่จนกวา่จะมีรายได้ หรืองดจ่ายเมือไปแตง่งานใหม ่เป็น
ต้น) รายละเอียดเกียวกบัการรับไปดแูลหรือการเยียมบตุรตามช่วงเวลาเช่น ทกุวนัเสาร์
อาทิตย์ เคยมีกรณีภริยากลบัไปอยูเ่มืองไทย ฝ่ายชายจะออกคา่เครืองบินและคา่ใช้จ่าย
อืน ๆ เช่นคา่ทีพกั อาหาร เพือให้ภริยามาอยูก่บัลกูช่วงปิดเทอมใหญ่อยา่งน้อยปีละครั �ง 
หรือจะต้องพาลกูกลบัไปหาแมที่เมืองไทย เป็นต้น 

 Huissier de Justice หรือเจ้าพนักงานส่งหมายของศาล เพือจดัเตรียม 
Citation หรือหมายต่าง ๆ เพือแจ้งให้คู่สมรสฝ่ายหนึงทราบเงือนไขทีอีกฝ่ายหนึง
เรียกร้อง กรณีทีทั �งสองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได้                                                                       

 Juxe de Paix คือผู้ ไกลเ่กลียเพือหาข้อสรุปสําหรับผู้ ทีประสบปัญหาความ
ขดัแย้งทางแพ่ง เช่น กรณีสามีภริยา เมือมีคําตดัสินแล้ว หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึงยงั
ไมพ่อใจกบัคําตดัสิ �นนั �น ก็สามารถยืนเรืองให้ศาลชั �นต้นพิจารณาอีกครั �งหนึง 

 Tribunal de Premièr Instance หรือศาลชั Uนต้น ทําหน้าทีรับเรืองฟ้องหยา่ทั �ง
กรณีแยกกนัอยูห่รือหยา่ขาด ศาลจะพิจารณาบนัทกึความตกลงประกอบโดยมีประเด็น
สําคญัทีจะพิจารณาเป็นพิเศษคือ บตุรทีอยู่ในความดแูล เพือจะพิจารณาตดัสินบน
พื �นฐานทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัเดก็ การจดัการทรัพย์กรณีทีมีทรัพย์สนิร่วมกนั  

 ทนายความ ทําหน้าทีเป็นตวัแทนคูส่มรสในการดําเนินคดี   
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 Traducteur Juré หรือล่ามสาบานตน กรณีทีคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึงไมเ่ข้าใจ
ภาษาทีใช้ในการดําเนินการในกระบวนการยติุธรรม ก่อนลงนามในเอกสารใด ๆ 
สามารถร้องขอให้มีการแปลก่อน และหากต้องขึ�นศาล ก็อาจจะร้องขอลา่มสาบานตน 
ให้มาทําหน้าทีแปลการพิจารณาคดีได้  

 Procureur หรืออัยการ เป็นผู้ รับคําพิพากษาจากศาลมาเก็บไว้เพือรอให้ครบ
กําหนดเวลาอทุธรณ์หนึงเดือน จากนั�น จะเป็นผู้ส่งคําพิพากษาไปยงัอําเภอหรือคอมมนู
เพือออกหนงัสอืรับรองการแยกกนัอยู ่หรือเพือจดทะเบียนหยา่ตอ่ไป 

 นายทะเบยีนท้องถิ
น หรือ Officier de l’Etat Civil จะรับคําพิพากษาทีพ้นระยะ
อทุธรณ์แล้วจากอยัการ เพือนํามาจดทะเบียนหย่าลงในทะเบียนประจําอําเภอหรือคอม
มนูตอ่ไป การหยา่จะมีผลทางกฎหมายนบัจาก วนัทีนายทะเบียนท้องถินจดทะเบียนหยา่ 

ผลของการหย่าเกี
ยวกับเรื
องลูก  

เมือเกิดเหตตุ้องแยกทางกนัอยู่แล้ว บิดามารดาจะต้องรับผิดชอบปัญหาสําคญั
ร่วมกนัเกียวกบัการเลี�ยงดแูละการให้การศกึษาบตุรอยา่งตอ่เนือง โดยยดึหลกัว่าจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัตวัเด็ก ถ้าเป็นกรณีหยา่ขาดจากกนั ก็ควรทีจะทําความตกลง
กนัให้ได้ในเรืองของการศกึษาและสิทธิในการเลี�ยงด ู ข้อตกลงดงักลา่วจะต้องยืนเสนอตอ่
ศาลเพือให้ผู้พิพากษาพิจารณารับรอง เว้นแตว่า่จะเป็นข้อตกลงทีขดักบัผลประโยชน์ของ
เด็ก ศาลจะเป็นผู้ตดัสนิให้วา่เด็กจะอยูใ่นทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา และการแบง่
เวลาวา่จะให้บตุรอยูก่บัใครเป็นระยะเวลาเทา่ใด เป็นต้น  

กรณีทีอยู่ในระหว่างขั�นตอนหย่า ผู้พิพากษาก็อาจจะออกมาตรการชัวคราว
สําหรับใช้ชัวคราวเพือแก้ไขปัญหาการดแูลเลี�ยงดแูละให้การศกึษากบัเด็ก โดยอาจจะ
กําหนดมาตรการตา่ง ๆ เกียวกบั 

 -  การจดัการด้านทีอยูอ่าศยัของครอบครัว 

 -  การจดัสรรคา่เลี�ยงดใูห้กบัคูส่มรสทีมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกวา่ 

 -  ทีพกัอาศยัและคา่ใช้จา่ยเกียวกบัการศกึษาของบตุร  
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 โดยทัวไป รูปแบบของการดแูลเลี �ยงดบูตุรมี 3 แนวทาง ดงันี � 

 1.  ให้อยูฝ่่ายละครึงหนึงเทา่กนั กลา่วคือ ทั �งบิดาและมารดามีสิทธิในการดแูลเด็ก
คนละครึงเท่า ๆ กนั โดยทั �งสองฝ่ายจะได้รับเงินช่วยเหลือบตุรและการนําบตุรมาหกัใน
แบบแสดงภาษีประจําปีได้ฝ่ายละครึงหนึงเท่ากนั แตอ่าจจะให้สิทธิกบัเด็กทีจะอยู่กบัอีก
ฝ่ายหนึงมากกว่าได้ เพือความสะดวกสําหรับการศกึษาของเด็ก ไมใ่ช่ว่าจะต้องให้เด็ก
แยกอยู่กบับิดาและมารดาฝ่ายละหนึงสปัดาห์ ซึงอาจจะทําได้ถ้าไมก่ระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยูแ่ละการศกึษาทีจะต้องมีความตอ่เนือง  

 2.  ให้อยู่กบัฝ่ายหนึงเป็นหลกั เด็กจะพํานกัอาศยัอยู่กบับิดาหรือมารดาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึงเป็นหลกั อีกฝ่ายหนึงจะมีสทิธิในระดบัรองเทา่นั �น หรือจะได้พบบตุรเพียงอาทิตย์
เว้นอาทิตย์เทา่นั �น 

 3.  ให้สิทธิในการเลี �ยงดบูตุรแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงโดยเด็ดขาด ซึงมกัเกิดจากอีกฝ่าย
มีความประพฤติ หรือมีพฤติกรรมชัวทีร้ายแรง เช่น พยายามล่วงละเมิดทางเพศกบับุตร
ตนเอง 

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า (la rente alimentaire)  

 คา่เลี �ยงดภูายหลงัการหย่า คือ ความช่วยเหลือทางการเงินทีเป็นภาระรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย หรือทีศาลกําหนดขึ �นไว้ในคําพิพากษา  ภาระรับผิดชอบดงักลา่วจะเกิดขึ �น
ได้กบั  

 -  คูส่มรส และอดีตคูส่มรส 

 -  บิดามารดาและบตุร (หรือหลาน) บิดามารดา ไมว่่าจะมีสถานภาพสมรส หย่า 
หรือแยกทางกนัอยู่ และจะพํานกัอาศยัอยู่ด้วยภายใต้หลงัคาเดียวกนัหรือไมก็่ตาม ต้อง
รับผิดชอบต่อการให้ทีพกัอาศยั อาหารการกิน การคุ้มครองดแูล การให้การศกึษา และ
การอบรมสังสอนบุตรของตน ตามควรแก่อตัภาพของตน กรณีทีฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่
สามารถทําหน้าทีในการให้ความปกป้องคุ้มครองและเลี �ยงดไูด้โดยตรง ก็จะชําระให้เป็น
เงินแทน  

ความรับผิดชอบทางการเงินเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า อาจจะพิจารณาได้
ตามลกัษณะของการหยา่ดงัตอ่ไปนี � 
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ในกรณีทีหย่าโดยมีมลูเหตแุจ้งชดั Le divorce pour cause déterminee ผู้
พิพากษาอาจจะตดัสินให้มีการจ่ายค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าร้างให้กบัคู่สมรสทียืนขอ
หยา่ (หรือมกัเรียกวา่ ฝ่ายทีไมมี่ความผิด) โดยฝ่ายทีเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการหย่าจะต้อง
จ่ายให้เป็นรายเดือน แต่หากว่าการพิพากษาตดัสินให้หย่าขาดเกิดจากความผิดร่วมกนั
ของทั �งสองฝ่าย ก็ไมมี่ใครทีจะสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดภูายหลงัการหยา่ได้เลย 

การหยา่ขาดหลงัจากแยกกนัแบบงดกิจกรรมร่วมกนัได้เกินกวา่ 2 ปี Le divorce 
pour séparation de fait de plus de 2 ans กฎหมายจะถือวา่ คูส่มรสทียืนคําขอหยา่
เป็นผู้ รับผิดชอบการหยา่ขาด เว้นแตว่า่จะสามารถพิสจูน์ได้วา่เป็นความรับผิดชอบของอีก
ฝ่ายหนึงเช่นกนัทีทําให้ชีวิตสมรสล้มเหลว คูส่มรสทีเป็นเสมือนผู้ รับผิดชอบก็จะต้องจ่าย
คา่เลี �ยงดภูายหลงัการหยา่ 

การหย่าโดยความสมคัรใจร่วมกนั Le divorce par consentement mutuel คู่
สมรสทั �งสองฝ่ายก็จะตกลงกนัเองวา่จะมีการจ่ายค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า ทั �งในช่วง
ระหวา่งดําเนินการยืนขอหยา่และภายหลงัการหย่าขาดจากกนั รวมถึงข้อตกลงเกียวกบั
คา่เลี �ยงดบูตุร 

 
ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่ามี 2 ประเภท  

1. ค่าเลี Uยงดูบุตร เป็นคา่อาหาร เครืองนุ่งหม่ คา่ศกึษาเลา่เรียน จนกวา่จะจบการศกึษา
ได้รับประกาศนียบตัรหรือปริญญาและพร้อมจะทํางาน ภาระคา่เลี �ยงดจูงึจะสิ �นสดุลง 
2. ค่าเลี Uยงดูคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ
ง หากการหยา่เกิดจากความผิดของอีกฝ่ายหนึง ฝ่ายที
ผิดนั �นจะต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดใูห้กบัฝ่ายทีไม่มีความผิด แต่ต้องประสบเคราะห์กรรม
จากชีวิตคู่ ตวัอย่างเช่น ภริยาทีไม่ได้ประกอบอาชีพ ทํางานเป็นแม่บ้านรับผิดชอบงาน
บ้านงานเรือน และสามีทอดทิ �งไปอยูก่บัคนอืน เมือทําการฟ้องหยา่ก็สามารถเรียกร้องให้
สามีจ่ายคา่เลี �ยงดเูพือเป็นเงินยงัชีพ หากตกลงกนัได้ก็สามารถกําหนดวงเงินร่วมกนั แต่
สว่นใหญ่แล้วจะต้องให้ศาลเป็นผู้ กําหนด โดยศาลจะกําหนดวงเงินโดยพิจารณาจาก  

- ระดบัการใช้ชีวิตของคูส่มรสฝ่ายทีไมมี่ความผิด ให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่นระดบั
ทีเคยเป็นอยูก่่อนการหยา่  

- วงเงินทีจําเป็นเพือการยงัชีพของคูส่มรสฝ่ายทีไมมี่ความผิด ถ้าหากมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพก็จะนํามาพิจารณา 



 

 

 
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

เสยีชีวิตแล้ว

หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่

ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ
วงเงินไว้

 

 

 
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

เสยีชีวติแล้ว

หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่

ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ
วงเงินไว้

กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

เสยีชีวติแล้ว

หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่

ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ
วงเงินไว้

- 
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
เสยีชีวติแล้ว

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ
วงเงินไว้  

 รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
เสยีชีวติแล้ว

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ

 

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
เสยีชีวติแล้ว ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง  

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินค่าเลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

 

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั
ระหวา่งทีใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั

วมกนั

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จาํนวนเงนิ

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกั

วมกนั

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จาํนวนเงนิ

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย
ฝ่ายทีได้รับสามารถมีหลกัประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

วมกนั  

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง
สมรสฝ่ายทีต้องรับผิดชอบ 

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จาํนวนเงนิ

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง

 สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินค่าเลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จาํนวนเงนิ

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
จําเป็นและรายได้ของทั �งสองฝ่าย 

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จาํนวนเงนิค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
 เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
ภายหลงัการหยา่ให้กบัอีกฝ่ายหนึง กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั
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รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั
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รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่าย
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่าย

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

 
ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้และทรัพย์สินของคู่สมรสฝ่ายทีกระทําผิด
กําหนดให้ไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่ายทําความ

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

 
ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ทีกระทําผิด
ทําความ

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ทีกระทําผิด
ทําความ

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไม่เกินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ทีกระทําผิด
ทําความผิด

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ
ก็ยงัคงเป็นภาระรับผิดชอบของผู้ รับมรดก  

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ทีกระทําผิดผิด อย่างไรก็ตาม
ผิด  

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักล่าวไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไม่เกินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ผิด อย่างไรก็ตาม
 

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ผิด อย่างไรก็ตาม

ความรับผิดชอบค่าเลี �ยงดดูงักลา่วไม่มีระยะเวลาสิ �นสดุ 

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

ค่าเลี Uยงดภูายหลังการหย่า 

การกําหนดวงเงินสําหรับเป็นค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่า 
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ผิด อย่างไรก็ตาม

 แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

 

 จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ผิด อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ผิด อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ผิด อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

ผิด อย่างไรก็ตาม 

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามาร

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

 กฎหมาย

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
เงินค่าเลี �ยงดภูายหลงัการหย่าจะต้องสามารถทําให้

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

กฎหมาย

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
ถทําให้

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

กฎหมาย

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
ถทําให้

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั

กฎหมาย

แม้ว่าฝ่ายทีรับผิดชอบ

วงเงินคา่เลี �ยงดทูั �งสองรายการโดยปกติแล้วจะได้รับการปรับตามดชันีค่าครองชีพ 
หรืออาจจะมีการพิจารณาปรับเปลียนวงเงินเมือมีการเปลียนแปลงสถานะทางการเงินของ

จะต้องขึ �นอยู่กบัความ
ถทําให้

ประกนัในการใช้ชีวิตภายใต้เงือนไขทีเท่าเทียมกบัทีตนได้รับใน

กรณีทีมีการพิพากษาว่ามีคู่สมรสฝ่ายหนึงผิดและต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู
กําหนดให้ไมเ่กินกวา่หนึงในสามของรายได้สทุธิของคู่

สําหรับการหย่าประเภทอืนนั �นมิได้มีการกําหนดหรือจํากดั



 

 

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม
 
แยกกนัอยูเ่กินกวา่
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่
 
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส
3 
การยืนขอฝ่ายเดียว)
 
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 
 
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ฝ่
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็
ตาม มีข้อยกเว้

 

 

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม
 
แยกกนัอยูเ่กินกวา่
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่
 
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส
3 เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
การยืนขอฝ่ายเดียว)
 
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 
 
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ฝ่ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็
ตาม มีข้อยกเว้

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม

แยกกนัอยูเ่กินกวา่
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
การยืนขอฝ่ายเดียว)

เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็
ตาม มีข้อยกเว้

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม
กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ

แยกกนัอยูเ่กินกวา่
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
การยืนขอฝ่ายเดียว)

ขั �นตอ
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงดู เป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็
ตาม มีข้อยกเว้

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม
กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ

แยกกนัอยูเ่กินกวา่
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
การยืนขอฝ่ายเดียว)

ขั �นตอ
เชน่ ยกเลิกเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็
ตาม มีข้อยกเว้

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม
กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ

แยกกนัอยูเ่กินกวา่
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
การยืนขอฝ่ายเดียว)

ขั �นตอนการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็
ตาม มีข้อยกเว้นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

 

เกิดขึ �น
อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม
กฎหมายได้ยกเลิกการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ

แยกกนัอยูเ่กินกวา่
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
การยืนขอฝ่ายเดียว)

นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงดู ตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

เกิดขึ �น
อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

รวดเร็วขึ �นกวา่เดิม 
กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ

แยกกนัอยูเ่กินกวา่ 2
divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
การยืนขอฝ่ายเดียว) 

นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

เริม
เกิดขึ �นในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 
อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
2 ปี (

divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
 ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั

นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

เริม
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
ปี (

divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั

นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

เริมใช้
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลิกการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
ปี (pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

divorce pour séparation de fait
สามารถเจรจาตกลงกนัได้ (Pour cause de
หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั

นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจ่ายคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

ใช้บงัคบั
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

divorce pour séparation de fait
Pour cause de

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 
การยืนขอร่วมกนั) และเกินกวา่ 1

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งส

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั

นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
เชน่ ยกเลกิเงือนไขอายขุั �นตํา 20

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

บงัคบั
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

divorce pour séparation de fait
Pour cause de

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

1 ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง
การหยา่จริงแล้ว หากคูส่มรสทั �งสองฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั

เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั
ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั

นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่
20 ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

บงัคบัเมือวนัที 
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

divorce pour séparation de fait) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
Pour cause de

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวิตสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงดู ตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

เมือวนัที 
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
Pour cause de

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์
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กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

เมือวนัที 
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
Pour cause de

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

 

43 

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

เมือวนัที 1 
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
Pour cause de 

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

 กนัยายน 
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

อีกฝ่ายทีก่อให้เกิดการแยกทาง และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
 désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู่

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวิตสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจ่ายคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

กนัยายน 
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ 

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
นการหยา่โดยความสมคัรใจยงัคงอยู ่

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการ

กนัยายน 
ในขั �นตอนการหย่า กล่าวคือ ไม่ต้องมี

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
 

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงดู เป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการหย่า

กนัยายน 2550
ไม่ต้องมี

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

หย่า 

2550
ไม่ต้องมี

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั
เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

 

2550 เพือช่วยลด
ไม่ต้องมีการแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดี
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

ก็จะตดัสนิให้ทั �งสองฝ่ายหยา่ขาดจากกนั 
เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

เพือช่วยลด
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 

ปี (ถ้าเป็นการยืนขอโดยฝ่ายเดียว)
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

 
เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 

ปี และระยะเวลาการใช้ชีวิตสมรสอยา่งน้อย
นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่

เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส
ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น

การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

เพือช่วยลด
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
สามารถยืนขอหย่าได้หลงัจากทีทั �งสองฝ่ายได้แยกกนัอยู่เกินกว่า 6 

ยว) 
การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้

อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

องฝ่ายยืนยนัทีจะหยา่ขาดจากกนั เมือขึ �นศาลครั �งแรก
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 
ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

เพือช่วยลด
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
 เดือน (กรณีทีเป็น
 

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

เมือขึ �นศาลครั �งแรก
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 
ปี และระยะเวลาการใช้ชีวิตสมรสอยา่งน้อย

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

เพือช่วยลดความลา่ช้า
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
désunion irrémédiable) ซึงเป็นปัญหา

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
เดือน (กรณีทีเป็น

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

เมือขึ �นศาลครั �งแรก
เดือนหลงัจากขึ �นศาลครั �งแรก (กรณีทีเป็นการยืนขอร่วมกนั) หรือหลงั 1 

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 
ปี และระยะเวลาการใช้ชีวิตสมรสอยา่งน้อย

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

ความลา่ช้า
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
) ซึงเป็นปัญหา

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป
เดือน (กรณีทีเป็น

การหย่าโดยมีสาเหตุมาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

เมือขึ �นศาลครั �งแรก
1 ปี (กรณีเป็น

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 
ปี และระยะเวลาการใช้ชีวติสมรสอยา่งน้อย 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

ความลา่ช้า
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
) ซึงเป็นปัญหา

หลกัทีทําให้การกลบัมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัอีกนั �นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไป 
เดือน (กรณีทีเป็น

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

เมือขึ �นศาลครั �งแรก
ปี (กรณีเป็น

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 
 2 ปี

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

ความลา่ช้า
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
) ซึงเป็นปัญหา

 
เดือน (กรณีทีเป็น

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

เมือขึ �นศาลครั �งแรก
ปี (กรณีเป็น

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 
ปี 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

ความลา่ช้า
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
) ซึงเป็นปัญหา

โดย
เดือน (กรณีทีเป็น

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

เมือขึ �นศาลครั �งแรก
ปี (กรณีเป็น

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 
 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงดู ตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์

ความลา่ช้าที
การแจกแจงความผิดของ

และรวบรัดกระบวนการหย่าให้กระชบั

กฎหมายได้ยกเลกิการหยา่อนัมีสาเหตจุากการมีมลูเหตชีุ �ชดัและสาเหตจุากการ
pour cause déterminée (incluant au sens large, le 

) มาเป็นสาเหตกุารหยา่เนืองจากการแยกทางอนัไม่
) ซึงเป็นปัญหา

โดย
เดือน (กรณีทีเป็น

การหย่าโดยมีสาเหตมุาจากการแยกทางกันและไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
อีกแล้ว เมือมีการนําเรืองขึ �นฟ้องศาลเพือขอหย่า หากศาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น
วา่ประเด็นการแยกทางเนืองจากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้เกิดขึ �นอนัเป็นมลูเหตขุอง

เมือขึ �นศาลครั �งแรก 
ปี (กรณีเป็น

เพียงแตล่ดเงือนไขให้สะดวกขึ �น 

นอกจากนั �น ยงัมีการเปลียนแปลงเกียวกบัค่าเลี �ยงดดู้วย โดยกําหนดว่า เว้นแต่
เป็นการตกลงกันของทั �งสองฝ่าย ผู้พิพากษาอาจจะพิจารณาตามคําร้องของคู่สมรส

ายทีมีความจําเป็นต้องได้รับค่าเลี �ยงด ูตดัสินให้คู่สมรสฝ่ายหนึงจ่ายค่าเลี �ยงด ูเป็น
การขยายขอบเขตจากเดิมทีเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ ทีหย่าโดยมีมูลเหตุชี �ชัดเท่านั �นที
สามารถเรียกร้องค่าเลี �ยงดจูากฝ่ายทีเป็นต้นเหตทํุาผิดทําให้ต้องแยกทางกนั อย่างไรก็

นไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงด ูหากฝ่ายทีต้องรับผิดชอบคา่เลี �ยงดสูามารถพิสจูน์
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ได้ว่า อีกฝ่ายหนึงทําความผิดร้ายแรงทําให้ชีวิตสมรสต้องสิ �นสดุลง เช่น เป็นผู้กระทํา
การรุนแรงในครอบครัว ผู้ พิพากษาจะเป็นผู้ กําหนดวงเงินทีครอบคลมุค่าใช้จ่ายตาม
ความจําเป็นตอ่ฐานะความเป็นอยูข่องผู้ ร้องและไมเ่กินหนึงในสามของรายได้ของฝ่ายที
ต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดู โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ในระหว่างการใช้ชีวิต
ร่วมกนัและเพือมิให้เหตผุลของชีวิตคู่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการประกอบอาชีพ ยิง
ไปกว่านั �น ยงักําหนดระยะเวลาของการจ่ายค่าเลี �ยงดวู่าไม่เกินระยะเวลาทีคู่สมรสใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกนั รวมกบัช่วงเวลาทีใช้ชีวิตร่วมกนัก่อนการแต่งงาน เช่น หากแต่งงานอยู่
กินกนัมาสบิปีโดยอยูร่่วมกนัมาก่อนจดทะเบียนสมรสสามปี ก็ให้จ่ายคา่เลี �ยงดไูด้ไมเ่กิน
สิบปีและอาจพิจารณาเพิมให้อีกสามปี แต่สิทธิดงักล่าวจะถูกระงับทันทีทีผู้ ได้รับค่า
เลี �ยงดแูตง่งานใหม ่ทั �งนี � ไมส่ง่ผลกระทบตอ่คา่เลี �ยงดบูตุรตามทีกฎหมายเดิมได้กําหนด
ไว้แตอ่ยา่งใด 

การเปลียนแปลงเกียวกับกระบวนการขอหย่า อาจจะทําได้โดยการสอบสวน 
ยกเว้นบางกรณีทีต้องให้หมายแจ้งของ huissier de justice  และเปิดโอกาสให้ผู้ ทีขอ
หย่าสามารถร้องขอเปลียนกระบวนการพิจารณาการหย่าจากสาเหตหุนึงเป็นอีกสาเหตุ
หนึงได้ อาทิ ระหว่างกระบวนการหย่าโดยความสมคัรใจแต่เกิดปัญหาขดัข้องทั �งสอง
ฝ่ายไม่สามารถตกลงเรื องค่าเลี �ยงดูได้  ฝ่ายหนึง ฝ่ายใดอาจร้องขอให้เปลียน
กระบวนการพิจารณาเป็นแบบการหย่า  เนืองจากการแยกทางอนัไม่สามารถเจรจาตก
ลงกนัได้ 

เมือมีการแยกทางกนัหรือการหย่า ผลกระทบทีจะเกิดกบับุตรได้แก่ การเลี �ยงด ู
การให้การศึกษา สําหรับบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ปกติแล้วจะถือว่า ใช้สิทธิปกครอง
บตุรร่วมกนั exercent ensemble l’autorité parentale (co-parenté) จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือบุตรในบัญชีชือผู้ รับเดิม สําหรับเด็กทียังไม่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติ
เบลเยียม ทั �งนี � บิดามารดาอาจจะร้องขอให้ชําระในบญัชีใหม่ทีเปิดเป็นสองชือร่วมกนั
ได้ กรณีทีเด็กมีสญัชาติอืน เฉพาะฝ่ายทีบตุรอาศยัอยู่ด้วยเท่านั �นทีจะได้รับเงินค่าเลี �ยง
ดบูตุร ไม่มีระบบสิทธิการปกครองบตุรร่วมกนั และเมือบตุรอายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์บิดา
หรือมารดาทีเดก็อาศยัอยูด้่วยเทา่นั �นทีจะได้รับเงินช่วยเหลือบตุร หรือหากอยูแ่บบครึงๆ 
ก็จะได้รับคา่เลี �ยงดบูตุรคนละเทา่กนัโดยต้องทําเรืองแจ้งกองทนุจ่ายเงินชว่ยเหลือเดก็  
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เว้นแต่ว่าจะมีคําพิพากษาให้บิดาหรือมารดาฝ่ายเดียวเป็นผู้ ได้รับสิทธิปกครอง
บตุร จะต้องนําคําพิพากษาแจ้งกองทนุจ่ายเงินช่วยเหลือเด็ก (caisse d’allocations 
familiales) ทนัที รวมทั �งข้อตกลงการหย่าทีได้ทําต่อหน้าโนตารีด้วย จึงจะเป็นผู้ ได้รับ
เงินชว่ยเหลือบตุรตามสทิธิ 

อย่างไรก็ตาม การหย่าในเบลเยียมมีขั Uนตอนต้องผ่านการพิจารณาของ

ศาลในทุกกรณี เพือพิจารณาสทิธิและหน้าทีทีเกียวข้องกบับตุร ทรัพย์สิน บคุคลทีสาม 
ฯลฯ ดงันั �น จึงต้องใช้ทนายความเพือทําเรืองยืนขอหย่าต่อศาล เมือศาลมีคําพิพากษา
ตดัสินแล้ว จึงจะส่งคําพิพากษาไปยังคอมมูนทีอยู่เพือทําการบันทึกทะเบียนหย่าใน
ทะเบียนราษฎร์ จึงจะทําให้การหย่ามีผลในนบัแต่วนัทีจดทะเบียนหย่าของคอมมนูเป็น
ต้นไป คําพิพากษาของศาลนั �นสามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับหน่วยงานทีเกียวข้อง
ทัวไป แต่ทะเบียนหย่าคือ เอกสารสําคญัทีเป็นหลกัฐานว่า ทั �งสองคนได้หย่าขาดจาก
กนัตามกฎหมาย เฉกเช่น ทะเบียนสมรสทีเป็นการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกนัอย่างถกูต้องตาม
กฎหมาย 

จากสถิติแล้วคู่สมรสในเบลเยียมมีอตัราการหย่าร้างสงูถึงหนึงในสาม (ในเมือง
ใหญ่จะเพิมขึ �นเป็นหนึงในสอง) โดยปกติแล้วการหย่าเป็นเรืองทียุ่งยาก ทําให้ผู้ ทีคิดจะ
หย่าหรือประสงค์จะหย่าต้องประสบปัญหาต่าง ๆ เนืองจากกระบวนการหย่ามีความ
ซบัซ้อน ใช้ระยะเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสงู เพราะเหตนีุ �เองจึงทําให้มีการจดทะเบียน
สมรสในอตัราทีลดน้อยลง และอาจเลือกทีจะจดทะเบียนอยู่ร่วมกนัแทนการจดทะเบียน
สมรส 

ทั Uงการสมรสและการอยู่ ร่วมกัน การแยกกันอยู่และการหย่าในเบลเยียม
เป็นเรื
 องกฎหมายที
 มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนสูง ดังนั Uน ก่อนที
จะตัดสินใจลง
นามในเอกสารอะไร ควรจะได้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที
ของตน หากทาํได้ 
ควรมีโนตารีหรือทนายความคอยช่วยเหลือให้คาํแนะนํา ตอบข้อสงสัย หรืออย่าง
น้อยที
 สุด ควรปรึกษากับชมรมคนไทย หรือผู้มีความรู้มีประสบการณ์เสียก่อน
เสมอ  

 
 

 



 

 

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว
จนกวา่จะเ

ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

parentale)
บิดามารดาตอ่ผู้สืบสายโลหิต 

ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 
 
เกิดระหว่างการสมรสหรือภายใน 
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

 

 

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว
จนกวา่จะเ

ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

parentale)
บิดามารดาตอ่ผู้สืบสายโลหิต 

ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 
 
เกิดระหว่างการสมรสหรือภายใน 
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว
จนกวา่จะเ

ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

parentale)
บิดามารดาตอ่ผู้สืบสายโลหิต 

ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

เกิดระหว่างการสมรสหรือภายใน 
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

 

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว
จนกวา่จะเ

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

parentale)
บิดามารดาตอ่ผู้สืบสายโลหิต 

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคน
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

กรณีมารดาของเด็กสมรสถกูต้องตามกฎหมาย
เกิดระหว่างการสมรสหรือภายใน 
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว
จนกวา่จะเสร็จสิ �นกระบวนการหยา่

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

parentale) เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ
บิดามารดาตอ่ผู้ สืบสายโลหิต 

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคน
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย
เกิดระหว่างการสมรสหรือภายใน 
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

สร็จสิ �นกระบวนการหยา่
เมือพ่อแมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ

ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ
บิดามารดาตอ่ผู้สืบสายโลหิต 

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคน
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 
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สร็จสิ �นกระบวนการหยา่
เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ

ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคน
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย
เกิดระหว่างการสมรสหรือภายใน 300
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

สร็จสิ �นกระบวนการหยา่ 
เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ

ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคน
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย
300

ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม่

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคน
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย
300 วนัหลงัการแยกทา

ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

46

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี
สิทธิในลกูเท่า
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพ่อแมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ
มีสทิธิมีเสยีงในการออกความเห็นหรือไม ่

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคน
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย
วนัหลงัการแยกทา

ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 
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ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี
สิทธิในลกูเท่า
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

เรืองอํานาจปกครองเกียวข้องกบัคนสองคนคือ มารดา
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 

กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย
วนัหลงัการแยกทา

ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี
สิทธิในลกูเท่า
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

สองคนคือ มารดา
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ
โต้แย้งได้  แตส่าํหรับบิดา อาจแบง่ออกได้เป็น 2 กรณีคือ

กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย
วนัหลงัการแยกทา

ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
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 เ มื อจะหย่า ร้างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี
สิทธิในลกูเท่า
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า

เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

สองคนคือ มารดา
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ

กรณีคือ
กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย

วนัหลงัการแยกทา
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

เ มื อจะหย่า ร้ างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี
สิทธิในลกูเท่า
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือ

อํ า น า จ ป ก ค ร อ ง ข อ ง บิ ด า ม า ร ด า  (autorité 
เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

สองคนคือ มารดา
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ

กรณีคือ
กรณีมารดาของเดก็สมรสถกูต้องตามกฎหมาย 

วนัหลงัการแยกทา
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

เ มื อจะหย่า ร้ างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี
สิทธิในลกูเท่า 
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพ่อแมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า
ได้หรือไม่ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบลกูตามกฎหมายเพือประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

(autorité 
เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

สองคนคือ มารดา
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ

กรณีคือ 
 ทารกที

วนัหลงัการแยกทา
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

เ มื อจะหย่า ร้างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก กรณีทีศาลยังไม่ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

 ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

(autorité 
เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

สองคนคือ มารดา
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ

 
ทารกที

วนัหลงัการแยกทางกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร

เ มื อจะหย่า ร้ างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพ่อแมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

(autorité 
เป็นคําทางกฎหมายทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ

สองคนคือ มารดา
ซึงเป็นผู้ ให้กําเนิดทารกตามทีระบใุนสตูิบตัร เป็นเรืองทีไม่อาจ

ทารกที
งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก

ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เมื
อหย่าหรือแยกทางกัน ลูกอยู่กับใคร 

เ มื อจะหย่า ร้างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

(autorité 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

 

เ มื อจะหย่า ร้ างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เ มื อจะหย่า ร้างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ร้องขอฉกุเฉินเพือประโยชน์ของบุตร เช่น ถ้า

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เ มื อจะหย่า ร้างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ของบุตร เช่น ถ้า

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพ่อแมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เ มื อจะหย่า ร้างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ของบุตร เช่น ถ้า

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 

เ มื อจะหย่า ร้ างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ของบุตร เช่น ถ้า

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย
ทางการแพทย์เท่านั �น  หากผู้ โต้แย้งเป็นมารดา (จะต้องยืนเรืองโต้แย้งภายใน 1

เ มื อจะหย่า ร้ างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ของบุตร เช่น ถ้า

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย

1 

เ มื อจะหย่า ร้างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ของบุตร เช่น ถ้า

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย

 ปีที

เ มื อจะหย่า ร้ างห รือแยกทางกัน 
ปัญหาใหญ่ทีจะต้องจัดการให้เรียบร้อยคือ 
ลูก  กรณีทีศาลยังไม่ ไ ด้ตัดสินหรืออยู่ ใน
ระหว่างขั �นตอนการหย่า ทั �งสองฝ่ายก็ยังมี

ๆ กนั แต่ฝ่ายหนึงอาจจะยืน
ของบุตร เช่น ถ้า

ปล่อยไว้กบัพ่อ ก็จะไม่ดแูลอาหารการกิน กลบัมานํ �าหนกัลด หรือปล่อยลกูทิ �งไว้ในรถ
แล้วเข้าไปนังดืมเหล้าในร้านกาแฟ หรือติดแอลกอฮอล์ หรือมีปัญหาทางจิตทีต้อง
ปรึกษาจิตแพทย์ เป็นต้น ศาลอาจจะรับคําร้องและให้ผู้ ร้องได้เป็นผู้ดูแลบุตรชัวคราว

เมือพอ่แมแ่ยกทางกนั ปัญหาเกียวกบัอนาคตของลกูเป็นเรืองใหญ่และยากทีจะ
ตดัสินใจ ใครจะเป็นคนเลี �ยงด ูให้การศึกษา เลือกโรงเรียน  การนบัถือศาสนา ภาษาที
ลกูจะพดู ฝ่ายทีเป็นผู้ เลี �ยงดลูกูสามารถเรียกร้องคา่เลี �ยงดจูากอดีตคูส่มรสหรือแฟนเก่า

ประโยชน์ในการหกัภาษี ลกู ๆ 

งกนัให้ถือเป็นบิดาของทารก
ตามกฎหมาย แต่ก็อาจโต้แย้งคดัค้านได้ โดยต้องให้ผู้ เชียวชาญพิสจูน์ข้อเท็จจริงโดย

ปีที



 
 

47 
 

ทารกเกิด) หากเป็นบิดา (จะต้องโต้แย้งภายในหนึงปีนบัจากวนัทีรับทราบการเกิด) หรือ
กบัสามีคนก่อน (กรณีทีทารกเกิดระหว่างการสมรสแต่ไม่เกิน 300 วนัหลงัการแยกทาง
กบัสามีคนก่อน) และกบัเดก็ (ทีจะต้องโต้แย้งเมือบรรลนิุติภาวะหรืออายคุรบ 18 ปี และ
อย่างช้าไม่เกิน 22 ปี) หรือจากผู้ ทีไม่เกียวข้องโดยตรง กล่าวคือ กฎหมายเปิดช่องให้
ผู้ชายทีไมใ่ชส่ามีสามารถรับรองบตุรได้ตามกฎหมายในบางกรณี 
 และกรณีมารดาของเด็กไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส ความเป็นบิดาจะเกิดได้จากสอง
แนวทางคือ โดยการรับรองบตุรซึงเป็นการแจ้งต่อนายทะเบียนเพือบนัทกึในใบเกิดหรือ
ทําเป็นทะเบียนรับรองบตุรว่าเป็นบิดาของทารก หรือโดยคําพิพากษาของศาล โดยเด็ก
หรือมารดาอาจจะยืนคําร้องต่อศาลเพือพิสจูน์สายใยความเป็นบิดา เพือเรียกร้องสิทธิ
ตามกฎหมายซึงจะต้องดําเนินการภายใน 30 ปี  

ไม่ว่าจะเป็นเด็กทีเกิดจากบิดามารดาทีสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรืออยู่
ร่วมกนัโดยไมไ่ด้จดทะเบียน ตราบใดทีเดก็ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ได้จดทะเบียนสมรสหรือ
ศาลสังให้ผู้ เยาว์มีอํานาจทางนิตินยั บิดามารดาก็ยงัคงมีอํานาจการปกครองดงักล่าว
แม้ว่าจะมีการหย่าร้างหรือแยกทางกันก็ตาม บิดาและมารดาต่างก็มีสิทธิและหน้าที 
และจะต้องตดัสนิใจร่วมกนัในเรืองทีเกียวกบับตุร  

ในทางปฏิบตัิ แตล่ะฝ่ายทําการตดัสินใจในเรืองเลก็ ๆ น้อย ๆ ประจําวนัได้อยา่ง
อิสระ เช่นการเลือกซื �อเสื �อผ้าแต่งกายเอง การอนุญาตให้ไปเทียวนอกบ้าน ฯลฯ เมือ
บิดามารดายงัอยู่ร่วมกนัไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่ก็ตาม การตดัสินใจใด ๆ ของฝ่ายหนึง 
กฎหมายถือว่าเป็นการตดัสินใจร่วมกนัของทั �งสองฝ่าย ฝ่ายหนึงฝ่ายใดอาจยืนคําร้อง
ต่อศาลเยาวชนถ้าพิจารณาเห็นว่า อีกฝ่ายหนึงกระทําการใด ๆ ทีละเมิดหรือก้าวลํ �า
อํานาจของตน  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

belge)
 
 
ของคนเบลเยียม) หรือ
 
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ 
 
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้
 
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

 

 

 

belge)
 
 
ของคนเบลเยียม) หรือ
 
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ 
 
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้
 
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

belge)

ของคนเบลเยียม) หรือ

บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ 

เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

 
สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

1. 

belge) ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
    
 

ของคนเบลเยียม) หรือ
 

บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ 

 
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

     
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
    1.
 

ของคนเบลเยียม) หรือ
 

บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ 

 
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

     1
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
.1 เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

ของคนเบลเยียม) หรือ

บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ 

เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

1.2 
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

- โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม
ของคนเบลเยียม) หรือ

- บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ 

- บิดามารดา
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

 
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม
ของคนเบลเยียม) หรือ

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
ทารกจะเกิด หรือ  

บิดามารดา
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

สาํหรับเด็

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม
ของคนเบลเยียม) หรือ 

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

บิดามารดา
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

สาํหรับเด็

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม
 

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

บิดามารดา
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

สาํหรับเด็

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

บิดามารดา
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

สาํหรับเด็

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
ประเทศเบลเยียม หากบิดา 
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

บิดามารดาหรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้

สาํหรับเดก็ที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
 หรือมารดา

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า
คดัค้านการให้สญัชาติเบลเยียมได้ 

กที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
หรือมารดา

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี �
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาติ และยืนขอสญัชาติ
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า

 
กที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
หรือมารดา

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
เบลเยียมให้กบับตุรก่อนทีจะมีอายคุรบ 12
การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า

กที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
หรือมารดา

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 
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การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

ของบคุคลทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 
เป็นเดก็ที
เกดิในเบลเยียม 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี
ชืออยูใ่นทะเบียนบ้านเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 5

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
12 

การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า

กที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
หรือมารดา 

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

 

48 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

   
โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

5 ปี

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
 ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้า

กที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
 หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

 
โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ปี ตลอดช่วงระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

การยืนขอสญัชาติเบลเยียม ซึงกรณีนี � เจ้าพนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

กที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัติ

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

กที
เกดิในต่างประเทศ

เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน
หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม

เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยอัตโนมัต ิ (attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

กที
เกดิในต่างประเทศ 
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 

การได้สัญชาตเิบลเยียม

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 

(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

 
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม
เบลเยียม มีเวลายืนขอถือสญัชาติเบลเยียมได้ภายใน 5 ปีนบัจากวนัทีทารก

การได้สัญชาตเิบลเยียม  

สําหรับประเทศเบลเยียม การได้สญัชาติเบลเยียมมี 2

(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม
 ปีนบัจากวนัทีทารก

 

2 แนวทางด้วยกนั คือ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม
ปีนบัจากวนัทีทารก

แนวทางด้วยกนั คือ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม
ปีนบัจากวนัทีทารก

แนวทางด้วยกนั คือ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม มิได้เกิดในประเทศ
ปีนบัจากวนัทีทารก

แนวทางด้วยกนั คือ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ตลอดชว่งระยะเวลา 10

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

มิได้เกิดในประเทศ
ปีนบัจากวนัทีทารก

แนวทางด้วยกนั คือ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

10 ปี

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

มิได้เกิดในประเทศ
ปีนบัจากวนัทีทารก

แนวทางด้วยกนั คือ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ปี ก่อนหน้าที

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

มิได้เกิดในประเทศ
ปีนบัจากวนัทีทารกเกิด จงึจะ

แนวทางด้วยกนั คือ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ก่อนหน้าที

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีโดยมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียม 10

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

มิได้เกิดในประเทศ
เกิด จงึจะ

แนวทางด้วยกนั คือ 

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ก่อนหน้าที

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
10 ปีก่อน

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

มิได้เกิดในประเทศ
เกิด จงึจะ

หนงัสือเดินทางเบลเยียม
(attribution de la nationalité 

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนเบลเยียม (หรือได้รับเป็นบตุรบญุธรรม

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ก่อนหน้าที

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาติ และยืนขอสญัชาติ
ปีก่อน

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้าม

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

มิได้เกิดในประเทศ
เกิด จงึจะ

 
หนงัสือเดินทางเบลเยียม 

(attribution de la nationalité 

บิดามารดาเป็นคนตา่งชาติ แตเ่กิดในเบลเยียม (หรือเป็นบตุรบญุธรรม
บิดามารดาทีเกิดในเบลเยียม) โดยมีเงือนไขวา่บิดามารดาหรือผู้ ทีรับบตุรบญุธรรมนั �นมี

ก่อนหน้าที

หรือผู้ รับบตุรบญุธรรมเป็นคนตา่งชาต ิ และยืนขอสญัชาติ
ปีก่อน

พนกังานอยัการเบลเยียมอาจขอเข้ามา

และบดิาหรือมารดามีสญัชาติ
เบลเยียมขณะทีแจ้งการเกิด (หรือเป็นบตุรบญุธรรมของคนเบลเยียม) และเกิดใน

มิได้เกิดในประเทศ
เกิด จงึจะ

 
 



 

 

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเด็กไร้สญัชาติ)
 
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 
 

nationalité belge) 

เงื
 
 
 
แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
 

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 

2.3 

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
- 

 

 

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)
 
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 
 

nationalité belge) 

เงือนไขดงัตอ่ไปนี �
 
 
 
แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
 

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 

2.3 

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
 อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

nationalité belge) 

อนไขดงัตอ่ไปนี �

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 

2.3 

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

1.
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

 
2. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ

nationalité belge) 

อนไขดงัตอ่ไปนี �
    
 
 

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
   

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 

โดยการสมรส (

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

.3 เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
nationalité belge) 

อนไขดงัตอ่ไปนี �
    2.1

 
 

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
   2.2 

จะต้องมีอายไุมตํ่ากวา่ 

โดยการสมรส (

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เด็กจะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
nationalité belge) 

อนไขดงัตอ่ไปนี �
2.1 การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
2.2 

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 

โดยการสมรส (

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
nationalité belge) 

อนไขดงัตอ่ไปนี � 
การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

- บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
-  บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
- บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
2.2 Option

จะต้องมีอายไุมตํ่ากวา่ 

โดยการสมรส (

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
nationalité belge) 

อนไขดงัตอ่ไปนี � 
การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
Option

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 

โดยการสมรส (

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
nationalité belge) ผู้ ทีมีอาย ุ

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
Option 

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 

โดยการสมรส (

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ผู้ ทีมีอาย ุ

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม
บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
 (อายุระหว่าง 

จะต้องมีอายไุมต่ํากวา่ 18

โดยการสมรส (Mariage

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ผู้ ทีมีอาย ุ

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

แจ้งคําขอมีสญัชาติเบลเยียม 
บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
(อายุระหว่าง 

18 
ระยะเวลา 
เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ
เวลา
- ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
- เกิดในตา่งประเทศ โดยบิดาหรือ
บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
- ชว่งอายกุ่อน 
อยา่งน้อย 

Mariage

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี �
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ผู้ ทีมีอาย ุ

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

 
บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 

อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม
(อายุระหว่าง 

 ปีและไมเ่กิน 
ระยะเวลา 
เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ
เวลาไ

ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
ชว่งอายกุ่อน 

อยา่งน้อย 
Mariage

เงือนไของค์ประกอบดงัตอ่ไปนี � 
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ผู้ ทีมีอาย ุ 18 

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

(อายุระหว่าง 

ปีและไมเ่กิน 
ระยะเวลา 
เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ

ไมตํ่ากวา่ 
ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
ชว่งอายกุ่อน 

อยา่งน้อย 
Mariage) 

 
อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
 ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

(อายุระหว่าง 

ปีและไมเ่กิน 
ระยะเวลา 
เบลเยียมช่วงระหวา่งอาย ุ

มตํ่ากวา่ 
ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
ชว่งอายกุ่อน 

อยา่งน้อย 
 

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

(อายุระหว่าง 18

ปีและไมเ่กิน 
ระยะเวลา 12
เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ

มตํ่ากวา่ 
ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
ชว่งอายกุ่อน 

อยา่งน้อย 1 ปี
ของ

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

49

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ)

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

18 

ปีและไมเ่กิน 
12 

เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ
มตํ่ากวา่ 9

ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
ช่วงอายกุ่อน 6

ปี 
ของผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

 

49 

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย
อตัโนมตัิ (เพือป้องกนัปัญหาเด็กไร้สญัชาติ) 

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

 ถงึ 

ปีและไมเ่กิน 22
 เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น

เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ
9 ปี 

ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
6 ปี 

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

ถงึ 

22 
เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น

เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ
 โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
ปี เคย

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

การทาํคาํขอมีสัญชาตเิบลเยียม (Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

ถงึ 22

 ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด
เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น

เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ
โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
เคย

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

. การได้สัญชาตเิบลเยียมโดยการยื
นขอถือ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

22 ปี)

ปี มีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด
เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น

เบลเยียมชว่งระหวา่งอาย ุ14
โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
เคยมีภมิูลาํเนาอ

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ

ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

ถือสัญชาติ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

ปี) 
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
14 ถงึ 

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย
ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
มีภมิูลาํเนาอ

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

เดก็ที
เกดิในเบลเยียมหรือในต่างประเทศ โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เด็กจะต้องมีอายตํุากวา่ 

สัญชาติ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

 การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ถงึ 

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย
ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ
เกิดในตา่งประเทศ โดยบดิาหรือ

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
มีภมิูลาํเนาอ

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เด็กจะต้องมีอายตํุากวา่ 

สัญชาติ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

บคุคลทีมีภมิูลําเนาอยูใ่นเบลเยียมไมตํ่ากวา่ 7
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ถงึ 18

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย
ต้องเกิดในประเทศเบลเยียม หรือ 
เกิดในตา่งประเทศ โดยบิดาหรือมารดาหรือผู้ รับบตุร

บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด
มีภมิูลาํเนาอ

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

อยูร่่วมกนัในประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี  

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตํุากวา่ 

สัญชาต ิ
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

7 ปี และได้รับอนญุาตให้
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
18 ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

มารดาหรือผู้ รับบตุร
บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด

มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

 

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 

 (acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมูิลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

ปี และได้รับอนญุาตให้
อยูไ่ด้โดยไมมี่กําหนดหรือได้รับอนญุาตให้ไปตั �งถินฐานในเบลเยียม 

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

มารดาหรือผู้ รับบตุร
บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เด็กจะต้องมีอายตุํากวา่ 

(acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

ปี และได้รับอนญุาตให้

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลําเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

มารดาหรือผู้ รับบตุร
บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
ตา่งด้าวทีได้รับสญัชาติเบลเยียม และมีเงือนไขวา่เดก็จะต้องมีอายตุํากวา่ 18

(acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

ปี และได้รับอนญุาตให้

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

มารดาหรือผู้ รับบตุร
บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
18 

(acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

ปี และได้รับอนญุาตให้

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย

มารดาหรือผู้ รับบตุร
บญุธรรมถือสญัชาติเบลเยียม ขณะทีผู้ ยืนขอเกิด 

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
 ปี 

(acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

Déclaration de nationalité)

บคุคลทีเกิดในประเทศเบลเยียมและมีภมิูลําเนาอยูต่ั �งแตเ่กิด 
บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

ปี และได้รับอนญุาตให้

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

โดยต้องมีเงือนไขดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

มารดาหรือผู้ รับบตุร

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

ผู้ที
ทาํการสมรสกับคนเบลเยียม และเข้า

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน
 

(acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

)  

บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

ปี และได้รับอนญุาตให้

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

มารดาหรือผู้ รับบตุร 

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

และเข้า

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน

(acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

บคุคลทีเกิดในตา่งประเทศและมีบิดามารดาสญัชาติเบลเยียมขณะ

ปี และได้รับอนญุาตให้

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

และเข้า

ได้สญัชาติเบลเยียม ยกเว้นกรณีทารกไมไ่ด้สญัชาติอืน ก็จะได้รับสญัชาติเบลเยียมโดย

โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคน

(acquisition de la 
ปีขึ �นไป สามารถยืนขอมีสญัชาติเบลเยียม ได้ตาม

ปี และได้รับอนญุาตให้

การขอสญัชาติแบบนี �ผู้ ยืนขอ
ปี มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเบลเยียมตลอด

เดือนก่อนการยืนขอ และมีภมิูลาํเนาอยูใ่น
ปี หรืออยูเ่บลเยียมเป็น

ยูใ่นเบลเยียมเป็นเวลา

และเข้า
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- อยู่ร่วมกันในประเทศเบลเยียมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยมีเงือนไขว่า เคย
ได้รับสิทธิให้อยู่ในเบลเยียมเกินกว่าสามเดือนหรือได้รับสิทธิให้ตั �งถินฐานในเบลเยียม
ได้อยา่งถาวรมาแล้วมาเป็นเวลาไมตํ่ากวา่ 3 ปี  

การยืนขอสญัชาติให้ยืนกับนายทะเบียนท้องถินของคอมมูนทีมีภูมิลําเนาอยู ่ 
กรณีทีอยู่ต่างประเทศต้องยืนกับสถานกงสลุใหญ่หรือสถานเอกอคัรราชทูตเบลเยียม 
โดยจะต้องทําหนงัสือแจ้งเหตผุลวา่มีความผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นกบัประเทศเบลเยียม
ด้วย โดยจะต้องยืนสําเนาใบเกิด ทะเบียนบ้าน บตัรประจําตวัคนตา่งด้าว นายทะเบียน
จะส่งความเห็นไปยังเจ้าพนักงานอัยการประจําศาลชั �นต้นทีมีอาณาเขตครอบคลุม 
คอมมนูทีผู้ ยืนขอมีภูมิลําเนา หลงัจากนั �น อยัการจะต้องให้ความเห็นซึงอาจจะไม่
เห็นชอบได้ หากมีเหตุชี �ชัดทีไม่สมควรจะให้สัญชาติเบลเยียมหรือเงือนไขตาม
องค์ประกอบทีกําหนดไว้ไมค่รบถ้วน และจะต้องพิจารณาภายในระยะเวลาหนึงเดือน
หลงัจากวนัทีได้รับเรือง หากอยัการให้ความเห็นชอบก็จะส่งหนงัสือรับรองไปยงันาย
ทะเบียนเพือทําการแจ้งประกาศการถือสัญชาติทันทีโดยบันทึกลงในทะเบียนของ   
คอมมนู บคุคลนั �นก็จะได้รับสญัชาติในวนัทีทําการบนัทึก หรือหากอยัการไม่ส่ง
ความเห็นกลับคืนมาภายในระยะเวลาหนึงเดือน จะถือว่าได้รับความเห็นชอบโดย
ปริยาย ให้ทําการบนัทกึลงในทะเบียนของคอมมนูเช่นกนัเมือผ่านพ้นกําหนดหนึงเดือน
แล้วให้ถือวา่ การแจ้งถือสญัชาติได้รับการบนัทึกถกูต้อง กรณีทีอยัการไม่เห็นชอบ ต้อง
แจ้งให้นายทะเบียนและผู้ แจ้งซึงอาจจะยอมรับและเปลียนรูปแบบไปเป็นการขอ
สญัชาติเป็นแบบ naturalisation หรือยืนเรืองกบัศาลชั �นต้นพิจารณาตดัสนิ 

  2.4 การแปลงสัญชาต ิ(naturalization) การได้รับสญัชาติเบลเยียม
โดยการทําคําประกาศเป็นกฎหมาย ผู้ ยืนขอจะต้องมีภมิูลําเนาหลกัอยู่ในเบลเยียม
มาแล้ว 3 ปี ( 2 ปีสําหรับผู้อพยพ) สามารถยืนขอได้โดยตรงกบัรัฐสภา Chambre des 
representants หรือการยืนผา่นนายทะเบียนท้องถินในคอมมนูทีผู้ขอมีทะเบียนบ้านอยู ่
และจะได้รับเอกสารอธิบายพร้อมแบบฟอร์มคําขอ หากผู้ขอมีถินพํานกัอยูต่า่งประเทศ 
ให้ยืนขอตอ่สถานกงสลุใหญ่หรือสถานทตูเบลเยียมซึงจะทําการสง่เรืองตอ่ไปให้รัฐสภา 
อย่างไรก็ตาม การมีถินพํานกัอยู่ต่างประเทศ จะถือว่าเปรียบเสมือนมีถินพํานกัอยู่
เบลเยียมได้ ก็ต่อเมือผู้ขอทําหนงัสือแยกต่างหากจากแบบฟอร์มคําขอส่งถึงรัฐสภา
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อธิบายเหตผุลว่ามีความผกูพนัอย่างเหนียวแน่นกบัประเทศเบลเยียม หลงัจากนั �น
รัฐสภาจะทําการพิจารณาคําขอว่าจะพิจารณาให้สัญชาติเบลเยียมหรือไม่ตาม
กฎเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ โดยจะมีการขอความเห็นไปยงัอยัการ สํานกังานคนต่างด้าว 
และหน่วยงานความมันคงแห่งชาติ (เช่น ผู้ ยืนได้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใน
ประเทศของตนอนัอาจจะกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยภายใน) แต่ละ
หน่วยงานมีกําหนดพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือโต้แย้งได้ภายในเวลา 1 เดือน เมือ
พ้นกําหนดเวลา 1 เดือนให้ถือวา่เห็นชอบ การแปลงเป็นสญัชาติเบลเยียมโดยวิธีการนี �
จะต้องออกเป็นกฎหมาย โดยรัฐสภาจะพิจารณาภายหลงัจากทีคณะกรรมาธิการแปร
ญตัติแล้ว เมือรัฐสภามีมติรับรองก็จะผา่นไปให้สมเด็จพระราชาธิบดีลงพระปรมาภิไธย
ประกาศเป็นกฎหมาย ผู้ ยืนขอสัญชาติเบลเยียมจะได้รับสัญชาติเบลเยียม ในวันที
ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษาเบลเยียม (Moniteur belge) 

การขอสญัชาติเบลเยียมโดยเฉพาะอยา่งยิงการขอแบบ naturalization หรือการ
ยืนคําขอโดยชาวต่างชาติทีพํานกัอาศยัอยู่ในเบลเยียมโดยมิได้สมรสหรือมีเงือนไขการ
ได้สญัชาติอืนเข้ามาเกียวข้อง ซึงจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศเป็น
กฎหมายรับรองสัญชาติบุคคลมีขั �นตอนทีสั �นขึ �นกว่าเดิมนับตั �งแต่เดือนพฤษภาคม 
2543 ซึงสามารถยืนขอได้หลงัจากทีอยู่ในเบลเยียมติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี เดิมต้องอยู่
ครบ 10 ปี จงึจะสามารถยืนคําขอสญัชาติเบลเยียมได้ 

ข้อสาํคัญที
ควรทราบคือ การได้สัญชาตเิบลเยียมและถอืพาสปอร์ต
เบลเยียม ไม่ได้ทาํให้เสียสัญชาตไิทยไปโดยอัตโนมัตหิรือโดยทนัท ี การที
ถอื
สัญชาตไิทย และต่อมาได้สัญชาตเิบลเยียมด้วย จะทาํให้ท่านเป็นบุคคลสอง
สัญชาต ิซึ
งไม่เป็นความผิดทั Uงตามกฎหมายเบลเยยีมและกฎหมายไทย  

ข้อดีของการมีสองสัญชาติคือ ท่านย่อมมีสิทธิในฐานะพลเมืองของทั �งสอง
ประเทศ ข้อเสียคือท่านย่อมมีภาระหน้าทีพลเมืองของทั �งสองประเทศด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะ ผู้ชายไทยจะมีหน้าทีรับราชการทหาร จะอ้างวา่มีสญัชาติเบลเยียมด้วยแล้ว 
ไม่ต้องไปรับราชการทหารไทย ย่อมทําไม่ได้ ข้อเสียทีสําคญัอีกประการหนึงก็คือ ถ้า
ท่านได้สญัชาติเบลเยียมแล้ว และต่อมามีกรณีทีท่านต้องการให้สถานทตูไทย รัฐบาล
ไทยเข้าไปให้ความคุ้มครองดูแล หรือถึงขั �นเข้าไปให้การคุ้มครองดูแลในทางการทูต 
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(diplomatic protection) หากท่านมีสญัชาติเบลเยียมด้วยแล้ว สถานทตูไทย รัฐบาล
ไทยจะไม่อาจเข้าไปให้ความคุ้มครองดแูลท่านได้ เพราะรัฐบาลเบลเยียมย่อมสามารถ
อ้างได้วา่ ทา่นเป็นคนเบลเยียมแล้ว และท่านมีความผกูพนักบัประเทศเบลเยียม เพราะ
อาศยัอยูใ่นเบลเยียม มากกวา่ทีมีตอ่ประเทศไทยด้วยซํ �า    

 
มรดก  

เมือมีใครเสียชีวิต หากไม่ใช่ทีโรงพยาบาล ญาติผู้ตายจะต้องติดต่อหมอเพือให้
หมอวินิจฉยัหาสาเหตกุารเสียชีวิตเสมอ เพราะจะมีผลโดยเฉพาะเรืองการประกนัชีวิตที
ผู้ ตายทําไว้ แล้วจึงติดต่อกับบริษัทรับจัดงานศพเพือให้ช่วยดําเนินการต่าง ๆ ต่อไป 
โดยเฉพาะการแจ้งการเสยีชีวิตของผู้ตายตอ่คอมมนูเพือขอให้ออกมรณบตัร  

นอกจากนั �น ต้องติดตอ่กบัเจ้าพนกังานจดทะเบียน (Notaire หรือ Notaris) เพือ
ตรวจสอบว่าผู้ เสียชีวิตทําพินยักรรมไว้หรือไม่ และควรรีบดําเนินการเรืองทรัพย์สินของ
ผู้ตาย เช่น แจ้งธนาคารทีผู้ตายมีบญัชีเงินฝาก ทํารายละเอียดทรัพย์สิน หนี �สิน ภาษี
มรดก จดัสรรมรดกตามพินยักรรมหรือตามทีกฎหมายกําหนดจนเสร็จสิ �น  
          กรณีทีมีการทําประกันชีวิตต้องแจ้งบริษัทประกันชีวิตในทันที รวมทั �งแจ้ง
หน่วยงานทีผู้ ตายมีชือในทะเบียน เช่น สํานักงานประกันสังคม เงินบํานาญ บริษัท
ไฟฟ้า นํ �าประปา ฯลฯ  

สําหรับเรืองมรดก กฎหมายเบลเยียมบญัญัติไว้คล้ายคลึงกบักฎหมายไทย อาจ
สรุปได้ดงันี � 
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ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ผู้ สืบสันดานโดยตรง

 (กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต
มรดกได้เทา่กนั 

บุพการี และพี


พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
ปู่  ย่า ตา ยาย

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง

หากมีผู้ รับมรดกลาํดบั
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน
สอง สาม สี ก็จะหมดสิทธิ
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ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ผู้สืบสันดานโดยตรง

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

บุพการี และพี


พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
ปู่  ย่า ตา ยาย

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง

หากมีผู้ รับมรดกลาํดบั
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน
สอง สาม สี ก็จะหมดสิทธิ

ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ผู้สืบสันดานโดยตรง

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

บุพการี และพี
หรื

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
ปู่  ย่า ตา ยาย หรือชั �น
ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง

หากมีผู้ รับมรดกลาํดบั
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน
สอง สาม สี ก็จะหมดสิทธิ 

ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ผู้สืบสันดานโดยตรง

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

หรื

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
หรือชั �น

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง

หากมีผู้ รับมรดกลาํดบั
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

 เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ผู้สืบสันดานโดยตรง

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

หรือน้อง

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
หรือชั �น

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง

หากมีผู้ รับมรดกลาํดบัต้น
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ผู้สืบสันดานโดยตรง

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

น้อง

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
หรือชั �นทวด

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง

ต้นแล้ว 
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ผู้ สืบสันดานโดยตรง ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

น้องร่วมบิดามารดา

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
ทวด

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง

แล้ว 
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลําดบัชั �น
ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ร่วมบิดามารดา

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
ทวด (หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

ลุง ป้า น้า อา ลูกพี
 ลูกน้อง 
แล้ว ทายาทใน

มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน
เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง
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ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น
ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ร่วมบิดามารดา

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

 (ลกูของลงุ ป้า น้า
ทายาทใน

มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน
เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

 

53 

ณีทีผู้ เสียชีวิตได้ทําพินยักรรมไว้ ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ผู้ รับมรดกแบง่ออกได้เป็นสีลาํดบัชั �น 
ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ร่วมบิดามารดา

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต
(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

(ลกูของลงุ ป้า น้า
ทายาทใน

มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน
เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

 คือ
ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ร่วมบิดามารดา

พิเศษในฐานะบิดามารดา พีน้องร่วมสายโลหิต 
(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

(ลกูของลงุ ป้า น้า
ทายาทในลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น

มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแต่หลาน
เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

คือ  
ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร

กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ร่วมบิดามารดา

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)
(ลกูของลงุ ป้า น้า

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มี

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ร่วมบิดามารดา 

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)
(ลกูของลงุ ป้า น้า

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 
ให้จดัการมอบทรัพย์สินทั �งหมดของผู้ เสียชีวิตให้กบัผู้ มีสิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

 

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)
(ลกูของลงุ ป้า น้า

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)
(ลกูของลงุ ป้า น้า อา)

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)
อา)

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) 

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)
อา) 

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
มรดกลําดบัทีหนึงคือ ลกู หรือหากลกูเสียชีวิตแล้วเหลือแตห่ลาน 

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
ต้องไม่ขดัแย้งกบัเรืองเฉพาะบางเรืองทีกฎหมายกําหนดบงัคบัไว้) แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
กรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) หรือ บตุรตามสายโลหิต 

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
 ผู้ รับมรดกในลําดบัที

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
 จะ

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
ผู้ รับมรดกในลําดบัที

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ
แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
จะมีสิทธิในการรับ

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
ผู้ รับมรดกในลําดบัที

เมือไม่มีลําดบัทีหนึงก็ให้ตกกบัลําดบัทีสอง และหากไม่มี

 
ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ

แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม
สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
มีสิทธิในการรับ

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น
ผู้ รับมรดกในลําดบัที

และหากไม่มี

 
ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบุ

แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม
สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
มีสิทธิในการรับ

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

ลาํดบัถดัไปก็จะไมมี่สิทธิ เช่น ถ้ามีผู้ รับ
ผู้ รับมรดกในลําดบัที

และหากไม่มี

ก็ให้จดัการมรดกตามทีพินยักรรมระบ ุ
แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
มีสิทธิในการรับ

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย)

ถ้ามีผู้ รับ
ผู้ รับมรดกในลําดบัที

และหากไม่มี

 (แต่
แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
มีสิทธิในการรับ

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

(หรือ ชวด หมายถงึ พอ่ แมข่องปู่  ยา่ ตา ยาย) 

ถ้ามีผู้ รับ
ผู้ รับมรดกในลําดบัที

และหากไม่มี

(แต่
แต่ถ้าไม่มีพินยักรรม

สิทธิได้รับมรดกตามทีกฎหมาย

ได้แก่ บตุร หลาน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นบตุร
มีสิทธิในการรับ

ถือว่าเป็นผู้ รับมรดกตามสิทธิ

 

ถ้ามีผู้ รับ
ผู้ รับมรดกในลําดบัที

และหากไม่มี
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ลําดบัทีสองจึงจะตกมายงัลําดบัทีสามตามลําดบั เมือไม่มีลําดบัทีสามจึงจะตกมายงั
ลําดบัทีสี 

3. กรณีทีผู้ตายไม่ได้ทําพินยักรรมไว้ หากมรดกเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ให้แบ่งแยก
ดงันี � 

 3.1 กรณีทีคูส่มรสยงัมีชีวิตอยู ่และมีบตุร ให้มรดกตกเป็นของบตุรหรือหลานทีมี
อยู่ และให้คู่สมรสทียงัมีชีวิตอยู่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์หรือรับผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ (L’usufruit) กลา่วคือ กรรมสิทธิ�ตกเป็นมรดกของบตุร แตเ่ป็น
เพียงเจ้าของกรรมสทิธิ�ในทรัพย์สนิ (nu-propriétaire) จนกระทังคูส่มรสสิ �นชีวิตลง ผู้ รับ
มรดกจงึจะมีกรรมสิทธิ�ในอสงัหาริมทรัพย์อยา่งเต็มที (pleine propriétaire) 

 3.2 กรณีทีคูส่มรสยงัมีชีวิตอยู ่และมีผู้ รับมรดกในลําดบัทีสอง หรือสาม หรือสี ก็
ให้คู่สมรสทียังมีชีวิตอยู่ได้ รับสิทธิในการใช้ประโยชน์ หรือรับผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์นั �น (L’usufruit) เชน่กรณี 3.1   

   3.3 กรณีทีคูส่มรสยงัมีชีวิตอยู ่ และไม่มีผู้ รับมรดกทั �งสีลําดบัชั �น ให้ทรัพย์สิน
ทั �งหมดตกเป็นของคูส่มรสอยา่งเตม็ที (pleine propriété) 

  3.4 กรณีทีคู่สมรสเสียชีวิตแล้ว ให้ผู้ รับมรดกตามลําดบัชั �นมีกรรมสิทธิ�ใน
อสงัหาริมทรัพย์อยา่งเต็มที (pleine propriété) 

   3.5 กรณีทีไมมี่ผู้ รับมรดกตามทีระบไุว้ใน 3.1 - 3.4 ให้ทรัพย์สินทั �งหมดตกเป็น
ของแผน่ดิน  

4. คู่สมรสที
ยังมีชีวิตอยู่  (conjoint survivant) จะต้องเป็นผู้ที
ได้ทาํการสมรส
เท่านั Uน และจะได้รับสิทธิในฐานะผู้รับมรดกก็ต่อเมื
อการสมรสนัUนยังคงมี
สถานะอยู่อย่างสมบูรณ์ในวันที
เจ้าของมรดกเสียชีวิต หากมีการหย่าหรือการ
แยกกนัอยู่ทางกาย ก็ถือวา่ผู้นั �นหมดสิทธิในการเป็นผู้ รับมรดก เว้นแต่วา่จะมีการทํา
หนงัสือพินยักรรมไว้ก่อนขณะทียงัใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั และไม่ได้มีการยกเลิกหนงัสือ
พินยักรรมนั �น อยา่งไรก็ตาม กรณีทีคูส่มรสแยกกนัอยูท่างพฤตินยั กลา่วคือไมไ่ด้มีการ
หย่าหรือแจ้งแยกกนัอยู่ทางกาย ให้ถือวา่ทั �งสองฝ่ายยงัคงมีความผกูพนักนัเฉกเช่นคู่
สมรสทัวไป 
  



 

 

 

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน
 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งป

ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

 

 

 

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน
 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งป

ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลิกโดยปริยาย

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน

เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งป

ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน
2.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ

เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

3.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งป

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

 

 

 

 

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน
.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ

เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งป

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน
.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ

เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งป

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน
.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ

เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งป

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน
.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ

เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น
พินยักรรมระหวา่งประเทศ

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

ทะเบียนทีเป็นผู้ เขียน 
.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ

เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ระเทศ
ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด

ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ระเทศ
ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด

ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

การทาํพนัิย (

มี 
1.
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ระเทศ 
ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด

ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

การทาํพนัิย (

มี 3
1. 
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 
แล้วลงวนัทีและลงลายมือชือไว้ 

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

การทาํพนัิย (

3 รูปแบบคือ
 

ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเ
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

 
.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 

พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

การทาํพนัิย (

รูปแบบคือ
 พินยักรรมจดทะเบียน 

ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

.  พินยักรรมทําขึ �นด้วยตนเอง 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

การทาํพนัิย (

รูปแบบคือ
พินยักรรมจดทะเบียน 

ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

อง (testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

 
.  พินยักรรมระหวา่งประเทศ (testament international) 

พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลิกพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย
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การทาํพนัิย (

รูปแบบคือ
พินยักรรมจดทะเบียน 

ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย
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การทาํพนัิย (Testtaments)

รูปแบบคือ 

พินยักรรมจดทะเบียน 
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

Testtaments)

พินยักรรมจดทะเบียน 
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

Testtaments)

พินยักรรมจดทะเบียน 
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลิกโดยปริยาย

Testtaments)

พินยักรรมจดทะเบียน 
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

Testtaments)

พินยักรรมจดทะเบียน 
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

Testtaments) 

พินยักรรมจดทะเบียน (testament authentique)
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลิกพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไม่ต้องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

 

(testament authentique)
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

(testament authentique)
ทําขึ �นโดยเจ้าพนกังานจดทะเบียน (Notaire 
เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) 
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

(testament authentique)
Notaire 

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) 
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

(testament international) ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลิกโดยปริยาย

(testament authentique)
Notaire 

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

(testament olographe) เจ้าของพินยักรรม
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

(testament authentique)
Notaire หรือ 

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

เจ้าของพินยักรรม
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 
และเจ้าพนกังานจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชือ พร้อมกบัลงวนัทีกํากบั 
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

(testament authentique)
หรือ 

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

เจ้าของพินยักรรม
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 

 
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย

(testament authentique)
หรือ Notaris)

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

เจ้าของพินยักรรม
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 

อาจจะทํา
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
ทีทําพินยักรรมฉบบัใหมข่ึ �นมา ในทางกฎหมาย ฉบบัเก่าจะถกูยกเลกิโดยปริยาย 

(testament authentique)
Notaris)

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

เจ้าของพินยักรรม
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 

อาจจะทํา
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด
  

(testament authentique)
Notaris)

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

เจ้าของพินยักรรม
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 

อาจจะทํา
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลกิพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด

(testament authentique)
Notaris) 

เจ้าของพินยักรรมแจ้งรายละเอียด เจ้าหน้าทีต้องเขียนด้วย
ลายมือเทา่นั �นและอา่นให้ฟัง ตอ่หน้าพยานสองคนหรือโดย
เจ้าพนักงานจดทะเบียนสองคน แล้วผู้ ที เ กียวข้องลง
ลายมือชือ คือ ผู้ ทําพินยักรรม พยาน และเจ้าพนกังานจด

เจ้าของพินยักรรม
เขียนด้วยลายมือตนเองวา่ จะยกทรัพย์สินทีมีอยูใ่ห้ใครบ้าง โดยมีการแจกแจงครบถ้วน 

ต้องทําขึ �นตอ่หน้าเจ้า
พนักงานจดทะเบียนและพยานสองคน ระบุว่าเป็นพินัยกรรม ผู้ ทําพินัยกรรม พยาน 

อาจจะทํา
พิมพ์ขึ �นก็ได้ แต่ต้องใส่ซองปิดหรือตีตราประทับให้เป็นเอกสารลับ โดยระบุว่าเป็น

ผู้ ทําพินยักรรมอาจยกเลิกพินยักรรมได้ทกุเมือโดยไมต้่องระบเุหตผุล หรือเมือใด



 

 

การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

ไป
ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 
(รายชือลา่ม

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม
Boulevard de Waterloo 115
6902
เจ้าหน้าที
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et
Carmes 27
0
ทอดหนึง

เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

 

 

การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

ไปใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส
ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 
(รายชือลา่ม

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม
Boulevard de Waterloo 115
6902
เจ้าหน้าที
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et
Carmes 27
09.00
ทอดหนึง

เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส
ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 
(รายชือลา่ม

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม
Boulevard de Waterloo 115
6902 เปิด
เจ้าหน้าที
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et
Carmes 27

00 
ทอดหนึง

เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

 
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

 

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 
(รายชือลา่ม

เมือ
ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม
Boulevard de Waterloo 115

เปิด
เจ้าหน้าที
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et
Carmes 27

 – 12
ทอดหนึง 

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

 

 
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 
(รายชือลา่ม

เมือได้
ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม
Boulevard de Waterloo 115

เปิดทําการ
เจ้าหน้าทีศาลทีได้
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et
Carmes 27

12.
  

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 
(รายชือลา่ม ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 

ได้แปล
ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม
Boulevard de Waterloo 115

ทําการ
ศาลทีได้

กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et
Carmes 27, 1000 Bruxelles

.30

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
แปล

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม
Boulevard de Waterloo 115

ทําการ 
ศาลทีได้

กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et

1000 Bruxelles
30 น. และ

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
แปลเอกสารดงักลา่ว

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
ยตุิธรรมเบลเยียม (Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
Boulevard de Waterloo 115

 0
ศาลทีได้ลงนามรับรองลายมือชือ

กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et

1000 Bruxelles
น. และ

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

หากนําเ

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
เอกสารดงักลา่ว

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

Boulevard de Waterloo 115
09.00
ลงนามรับรองลายมือชือ

กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et

1000 Bruxelles
น. และ 

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
ไปใช้ในประเทศไทยได้ 

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �น

หากนําเ

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
เอกสารดงักลา่ว

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

Boulevard de Waterloo 115
00 –

ลงนามรับรองลายมือชือ
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et

1000 Bruxelles
 

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

 

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย
อํานาจลงนามในเอกสารนั �นจริง 

หากนําเ

หากท่านประสงค์จะนํา
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
เอกสารดงักลา่ว

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือ
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

Boulevard de Waterloo 115
– 11

ลงนามรับรองลายมือชือ
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (
Commerce extérieur et Coopération au développement

1000 Bruxelles
13

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย

จริง 

หากนําเอกสารเบลเยียมไปใช้ใน

หากท่านประสงค์จะนําเอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
เอกสารดงักลา่ว

ผู้ แปลเอกสารสาบานตนเพือให้มีการ
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

Boulevard de Waterloo 115, 
11.45

ลงนามรับรองลายมือชือ
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (

Coopération au développement
1000 Bruxelles โทร.

13.30

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย

จริง   

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
เอกสารดงักลา่ว

ให้มีการ
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

, 1000 Bruxelles
45 

ลงนามรับรองลายมือชือ
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (

Coopération au développement
โทร.

30 –

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
เอกสารดงักลา่วแล้ว 

ให้มีการ
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

1000 Bruxelles
 น. 

ลงนามรับรองลายมือชือ
กระทรวงการตา่งประเทศเบลเยียม (Service Légalisation

Coopération au développement
โทร. 02 501 8785

– 

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
แล้ว ให้

ให้มีการรับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

1000 Bruxelles
 และ

ลงนามรับรองลายมือชือ
Service Légalisation

Coopération au développement
02 501 8785

 15

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

56

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วย

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
ให้นําคําแปล

รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

1000 Bruxelles
และ

ลงนามรับรองลายมือชือ
Service Légalisation

Coopération au développement
02 501 8785
15.30

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

 

56 

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
การรับรองว่าเป็นเอกสารทีออกให้โดยหน่วยงานทีมีอํานาจ

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ใช้ในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรสเพือ

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ) 
นําคําแปล

รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

1000 Bruxelles
และ 14

ลงนามรับรองลายมือชือ
Service Légalisation

Coopération au développement
02 501 8785

30 น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
งานทีมีอํานาจ

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน
 

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
เพือไปแจ้งอําเภอ

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ขอได้จากสถานเอกอคัรราชทตูฯ)   
นําคําแปล

รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง
Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)

1000 Bruxelles
14.

ลงนามรับรองลายมือชือผู้ แปล
Service Légalisation

Coopération au développement
02 501 8785

น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
งานทีมีอํานาจ

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ไปแจ้งอําเภอ

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

นําคําแปล
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
1000 Bruxelles โทร.

.00
ผู้ แปล

Service Légalisation
Coopération au développement

02 501 8785
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
งานทีมีอํานาจ

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ไปแจ้งอําเภอ

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

นําคําแปลแนบกบัต้นฉบบั
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
โทร.

00 –
ผู้ แปลไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป

Service Légalisation
Coopération au développement

02 501 8785, 501
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสาร 

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
งานทีมีอํานาจ

อกสารเบลเยียมไปใช้ใน

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ไปแจ้งอําเภอ

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ 
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

แนบกบัต้นฉบบั
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
โทร.02

– 16
ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป

Service Légalisation
Coopération au développement

501 
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย 
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
งานทีมีอํานาจ

อกสารเบลเยียมไปใช้ในประเทศไทย

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าที
ไปแจ้งอําเภอ

ครอบครัวว่าได้สมรสแล้วตามกฎหมายของต่างประเทศ เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

แนบกบัต้นฉบบั
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
02 524
16.00

ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป
Service Légalisation, 

Coopération au développement
 8816, 501

น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

หลงัจากนั �น ต้องนําไปรับรองอีกครั �งทีสถานทตูไทย เพือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
งานทีมีอํานาจจริง

ประเทศไทย

เอกสารทีออกให้โดยเจ้าหน้าทีผู้ มีอํานาจของเบล
ไปแจ้งอําเภอ 

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

แนบกบัต้นฉบบั
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
524 
00 

ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป
, SPF Affaires étrangères

Coopération au développement
8816, 501

น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

เพือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
จริง หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

ประเทศไทย

ผู้ มีอํานาจของเบล
 ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

แนบกบัต้นฉบบั
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
 6561
 น. 

ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป
SPF Affaires étrangères

Coopération au développement
8816, 501

น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

เพือขอให้
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

ประเทศไทย

ผู้ มีอํานาจของเบล
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

แนบกบัต้นฉบบั
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110)
6561

 เพือรับรองลายมือชือ
ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป

SPF Affaires étrangères
Coopération au développement, Rue des Petits 

8816, 501
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

ขอให้
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

ประเทศไทย

ผู้ มีอํานาจของเบล
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

แนบกบัต้นฉบบัไป
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

Cellule Affaires générales (PV53, bur.110), 
6561, 524

เพือรับรองลายมือชือ
ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป

SPF Affaires étrangères
Rue des Petits 

8816, 501 8900
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

ขอให้รับรองลายมือชือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

ประเทศไทย 

ผู้ มีอํานาจของเบล
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ปยืน
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

, SPF Justice
524

เพือรับรองลายมือชือ
ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป

SPF Affaires étrangères
Rue des Petits 

8900
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

รับรองลายมือชือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

ผู้ มีอํานาจของเบล
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ยืนทีศาลทีลา่ม
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

SPF Justice
524 6562

เพือรับรองลายมือชือ
ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป

SPF Affaires étrangères
Rue des Petits 

8900 เปิด
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าที

รับรองลายมือชือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

ผู้ มีอํานาจของเบล
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ทีศาลทีลา่ม
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

SPF Justice
6562

เพือรับรองลายมือชือ
ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไป

SPF Affaires étrangères
Rue des Petits 

เปิด
น. เพือรับรองลายมือชือเจ้าหน้าทีศาลอีก

รับรองลายมือชือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

การรับรองเอกสารหรือการรับรองลายมือชือผู้ลงนามในเอกสารนั �น 
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

ผู้ มีอํานาจของเบลเยียม
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ทีศาลทีลา่ม
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

SPF Justice
6562, 

เพือรับรองลายมือชือ
ไว้ หลังจากนั �น ต้องนําไปยืน

SPF Affaires étrangères
Rue des Petits 

เปิดทําการ
ศาลอีก

รับรองลายมือชือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

 เป็น
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

เยียม
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ทีศาลทีลา่ม
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

SPF Justice
 524

เพือรับรองลายมือชือ
ยืน

SPF Affaires étrangères
Rue des Petits 

ทําการ
ศาลอีก

รับรองลายมือชือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล

เป็น
หรือเป็นลายมือชือผู้ มี

เยียม
ขอจดทะเบียนสถานะ

เอกสารดงักล่าวจะต้องผ่าน
การแปลจากภาษาท้องถิน (เฟลมมิชหรือฝรังเศส) เป็นภาษาไทย โดยล่ามสาบานตน 

ทีศาลทีลา่ม
รับรองลายมือชือล่าม แล้วจึงนําไปทีกระทรวง

SPF Justice, 
524 

เพือรับรองลายมือชือ
ยืนที

SPF Affaires étrangères 
Rue des Petits 

ทําการ 
ศาลอีก   

รับรองลายมือชือ
เจ้าหน้าทีกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําเอกสารดงักล่าวพร้อมคําแปล
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หากนําเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในเบลเยยีม 
 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีหน่วยงานเบลเยียมกําหนด รูปแบบการรับรอง
เอกสารจากต่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามประเทศ (อาจศึกษาในรายละเอียด
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
รายละเอียดจากสถานทูตเบลเยียมทีประจําอยู่ประเทศนั �นเพือขอทราบขั �นตอนการ
รับรองเอกสารสาํหรับนํามาใช้ในเบลเยียม  
 สําหรับเอกสารทีออกให้โดยส่วนราชการในประเทศไทย เช่น สตูิบตัร ใบรับรอง
แทนใบเกิด ทะเบียนสมรส ฯลฯ จะต้องนําไปรับรองทีกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ แล้วจึงนําไปแปลโดยผู้ แปลทีสถานเอกอัครราชทูต
เบลเยียมให้การรับรอง (บางกรณีหน่วยราชการเบลเยียมทีรับเอกสารจะขอให้ล่าม
สาบานตนในเบลเยียมแปลอีกครั �งเพือความรอบคอบ) แล้วจึงนําไปขอให้สถาน
เอกอคัรราชทตูเบลเยียมประจําประเทศไทยรับรองก่อน จงึนํามาใช้ในเบลเยียมได้  
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การจ้างงานในเบลเยยีม 

และลู่ทางการหางานทาํในเบลเยยีมของคนงานไทย 

   
 การจ้างแรงงานต่างชาติในเบลเยียม ต้องดําเนินการตามทีรัฐบาลเบลเยียมได้
กําหนดไว้    โดยนายจ้างจะต้องจ้างแรงงานท้องถินก่อนการจ้างแรงงานต่างชาติ    
นายจ้างจะสามารถจ้างคนงานต่างชาติได้ก็ต่อเมือไม่มีชาวเบลเยียมสมคัรเข้าทํางาน  
หรือคนงานเบลเยียมมีไม่เพียงพอในสาขาทีต้องการ  ทั �งนี � นายจ้างต้องดําเนินการขอ
ใบอนุญาตทํางานให้แรงงานต่างชาติ   โดยแรงงานต่างชาติทีจะเข้าไปทํางานใน
เบลเยียมจะต้องยืนขอใบอนญุาตทํางานก่อนเข้าไปทํางานในเบลเยียม    

ขั Uนตอนการขอใบอนุญาตเข้าไปทาํงานในประเทศเบลเยียม   
กรณีที
 1  การขอ Work Permit   

(1)  การยืนขอใบอนญุาต Work Permit  ดําเนินการโดยนายจ้างชาวเบลเยียมเป็น 
ผู้ ยืนขอ (ยกเว้นกรณี A-Permit)  แทนแรงงานตา่งชาติตอ่หน่วยงาน employment service ใน
ทีตั �งสถานประกอบธุรกิจของนายจ้าง  โดยติดตอ่ข้อมลูทางการท้องถินทีเกียวข้อง 

(2)  โดยทัวไปรัฐบาลเบลเยียมจะออก Work Permit  ให้ก็ตอ่เมือไมมี่คนทํางาน
เพียงพอในตลาดแรงงานสาขาอาชีพทียืนขอในใบสมัครหรือเกียวกับความชํานาญ
เฉพาะทาง และไม่สามารถหาแรงงานชาวเบลเยียมทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัตําแหน่ง
ดงักลา่ว ทั �งนี � ในการพิจารณาออกใบอนญุาต ก็จะให้ความสําคญัลําดบัแรกกบัแรงงาน
ต่างชาติจากประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยโุรปก่อน หรือประเทศทีเบลเยียมมีความ
ตกลงทวิภาคีด้านแรงงานด้วย  

มีข้อยกเว้นในบางกรณีทีทางการเบลเยียมออกใบอนุญาตให้ได้โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงตลาดแรงงานหรือความตกลงทวิภาคี เช่น งานทีต้องใช้ฝีมือ/ความสามารถสงู 
(highly qualified staff) นกัวิจยั ฝึกงาน หรือเลี �ยงเดก็  (au pair)  

(3) Work Permit มี 3 แบบ ซึงมีข้อกําหนดและเงือนไขการจ้างแตกต่างกนั
สามารถขอแบบฟอร์มใบสมคัรได้จากกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน ( Federal  Ministry  
of  Employment  and Labour )  ทั �งนี �แรงงานตา่งชาตทีิเข้าไปทํางานต้องมีเอกสารทีใช้
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ประกอบการขอใบอนุญาตทํางาน  ได้แก่ ใบรับรองสุขภาพ  รูปถ่าย 3  ใบ  และสําเนา
สญัญาจ้าง  โดยขั �นตอนการพิจารณามีระยะเวลา 12  สปัดาห์  

 ใบอนุญาตทาํงานแบบ  A – permit  ออกให้สําหรับการจ้างทกุสาขาอาชีพ   
โดยไมร่ะบเุวลา  ลกูจ้างแตล่ะคนจะเป็นผู้ ยืนคําขอรับ A – permit  ใบอนญุาตประเภท
นี �ออกให้แก่ลกูจ้างทีพํานกัและทํางานในเบลเยียมมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว และถือ
บตัรอนญุาตทํางาน B-Permit อยูเ่ดิม 

 ใบอนุญาตทาํงานแบบ  B – permit  สว่นใหญ่แรงงานตา่งชาติจะยืนใบ
สมคัร B – permit ซึงระบเุฉพาะหนึงนายจ้างและ/หรือหนึงสาขาอาชีพเทา่นั �น โดยออก
ให้เป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะเป็นผู้ ยืนขอใบอนญุาตประเภทนี �แทนแรงงานต่างชาติโดย
แนบหนงัสือสญัญาจ้างด้วย ทางการเบลเยียมจะพิจารณาออกใบอนญุาตนี �ให้ได้ก็ตอ่เมือ
ได้ตรวจสอบแล้ววา่ ไมมี่ชาวเบลเยียมสมคัรเข้าทํางาน หรือแรงงานเบลเยียมเพียงพอใน
สาขาอาชีพดงักลา่ว ใบอนญุาตประเภทนี �สามารถตอ่อายไุด้ทกุปีจนครบระยะเวลาสงูสดุ  
4  ปี  ก็อาจจะเปลียนเป็น  A – permit  ได้ 

 ใบอนุญาตทาํงานแบบ  C – permit  เริมมีขึ �นเมือปี 2547 แรงงานตา่งชาติ
ต้องยืนคําขอใบอนุญาตนี �เอง ซึงจะมีอายุ 1 ปี สามารถต่ออายุได้  สามารถทํางาน
ให้แก่นายจ้าง สาขา/หรืออาชีพใดก็ได้ ออกให้กบัชาวตา่งชาติทีพํานกัอยา่งถกูต้องและ
ชัวคราวในเบลเยียมเพราะเหตผุลอืนนอกเหนือจากการทํางาน (เช่น ผู้ขอลี �ภยัซึงคําขอ
ได้รับการพิจารณา หรือนกัศกึษา)  

(4)  คนต่างชาติบางประเภทไม่ต้องมีใบอนุญาตทํางาน เช่น ผู้ ทีได้รับ
สถานะผู้ลี �ภยั หรือ คู่สมรสของชาวเบลเยยีม  

(5)  ใบอนญุาตทํางานออกให้โดยรัฐบาลภมิูภาคในทั �ง 3 ภมิูภาค (Région) ของ
ประเทศ และประชาคมทีใช้ภาษาเยอรมนั สามารถขอและยืนแบบฟอร์มขออนญุาตกบั
หน่วยงานทีเกียวข้องระดบัภมิูภาค ได้แก่  FOREM ในภมิูภาควาโลเนีย  ACTIRIS ใน
ภมิูภาคบรัสเซลส์  VDAB ในภมิูภาคฟลานเดอร์  และ Arbeidsamt  ในประชาคมทีใช้
ภาษาเยอรมนั เมือคําขอได้รับการตอบรับ ทางการในระดบั Commune ในเขตเมืองที
แรงงานต่างชาติพํานกัอยู่ หรือเขตเมืองทีนายจ้างพํานกัอยู่ (ในกรณีทีแรงงานต่างชาติ
ยงัไม่ได้เดินทางมาเบลเยียม) จะเป็นผู้ออกใบอนุญาต ทั �งนี � ในกรณีทีคําขอได้รับการ
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ปฏิเสธ สามารถยืนอุทธรณ์การตัดสินปฏิเสธดังกล่าวได้ โดยยืนต่อรัฐมนตรีระดับ
ภมิูภาคทีรับผิดชอบ แตต้่องดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา 1 เดือน   

(6.)  การยืนขอวีซา่/ใบอนญุาตอยูอ่าศยัชัวคราว 

เมือแรงงานต่างชาติได้รับใบอนญุาต Work Permit  ก็สามารถยืนแบบฟอร์ม 
Type D visa/ ตอ่สถานเอกอคัรราชทตู/  สถานกงสลุเบลเยียม  โดยยืนเอกสารดงันี �   
 1) เอกสารเดินทาง (เช่น หนงัสือเดินทาง) ซึงมีอายอุย่างน้อย 12 เดือน ซึงสามารถ
ติดวีซา่   
 2) แบบฟอร์มขอวีซา่ 2 ชดุ ซึงกรอกข้อความสมบรูณ์ และติดรูปถ่าย 2 ใบ  
 3)  ต้นฉบบัใบอนญุาตทํางาน Type B Work Permit ซึงนายจ้างได้ยืนขอและ
ทางการเบลเยียมได้ออกให้แล้ว   
 4) ใบคดัลอกประวตัิอาชญากรรม ซึงคดัลอกมานานไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัทียืนขอ 
วีซา่ และครอบคลมุชว่งระยะเวลา 5 ปีทีผา่นมา      
 5)  ใบรับรองแพทย์    
 6) ใบประกาศนียบตัรทีรับรองด้านการปรุงอาหาร โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 
ปี (กรณีทีจะไปทํางานเป็นพอ่ครัว/แมค่รัว) และ   
 7) เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้องทีสถานเอกอคัรราชทตูเบลเยียมกําหนด   

กรณีที
 2  การขอ professional  card 

สําหรับแรงงานต่างชาติสญัชาตินอกกลุ่มประเทศ EU  ทีจะทํางานอิสระ (self – 
employed) ในเบลเยียม ต้องถือ professional card (carte professionelle) เทียบเท่ากบั 
Work Permit กฎหมายแรงงานต่างชาติได้กําหนดการออก professional card เพือ
ปกป้องชาวเบลเยียมทีทํางานอิสระจากการแข่งขนัของแรงงานต่างชาติ โดยกําหนด
เฉพาะอาชีพอิสระทีเฉพาะชาวเบลเยียมสามารถทําได้เช่น catering, teaching, 
physiotherapy, insurance, photography จะจดัอยู่ในประเภทอาชีพควบคมุ 
(regulated professions) ทีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั �งนี � แรงงานตา่งชาติต้อง
ยืนใบสมคัรแจ้งคณุสมบตัิเฉพาะ  เช่น  ความรู้ในวิชาชีพ ประสบการณ์ในการปฏิบตัิ ความ
เชียวชาญด้านการจดัการและบริหารงาน โดยต้องผ่านการทดสอบความสามารถทัวไป
ก่อนได้รับใบอนญุาตทํางาน เมือได้รับ professional  card  แล้ว แรงงานต้องสมคัรขอเลขที
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เสียภาษี TVA number  และ trade number จากทะเบียนการค้าที Commmercial 
Court ในท้องถินนั �น  

(1) วิธีการยืนคําขอทัวไป      
- ในกรณีทีพํานักในเบลเยียมอยู่แล้ว  สามารถยืนคําขอครั �งแรก/ต่ออายุ/หรือออก

บตัรใหมไ่ด้จากทางการ Commune  ในเมืองทีแรงงานตา่งชาติพํานกั   
           - ในกรณีทียงัไมไ่ด้เดินทางมาเบลเยียม สามารถยืนแบบฟอร์มใบสมคัรได้ที 
สถานทูต/สถานกงสุลเบลเยียมก่อนเข้าประเทศเบลเยียม (ในกรณีหลังต้องยืนขอ
ใบอนญุาตพํานกัในเบลเยียมพร้อมกนัไปด้วย)   

- คําขอ Professional Card ในทั �ง 2 กรณีจะถกูสง่ไปยงักระทรวง Service 
Public  Fédéral (SPF) Economie, PME, Classe Moyennes et Energie ซึงเป็น
หน่วยงานทีมีอํานาจในการพิจารณาออกบตัรดงักลา่ว  ในกรณีทีคําขอได้รับการอนมุตัิ  
หน่วยงานดงักลา่วจะมีหนงัสือแจ้งผู้ ยืนขออนญุาตโดยตรง รวมทั �งแจ้งให้สถานทตูหรือ
สถานกงสลุเบลเยียมทราบด้วย  ใบอนญุาตจะมีอาย ุ5 ปี สามารถต่ออายไุด้  เป็นบตัร
เฉพาะตวัและระบเุจาะจงอาชีพทีสามารถประกอบได้ (ที
อยู่ของ  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 ได้รับการอนมุติัแล้ว แรงงานตา่งชาติสามารถ
ยืนเรืองขอวีซ่าเข้าประเทศกับสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลเบลเยียมในประเทศ
ไทยได้ และขอรับ professional card จากหน่วยงานทีเกียวข้องในเบลเยียมภายหลงั
จากทีเดินทางถงึแล้ว 
           2. ขั �นตอนการยืนขอ Professional Card กบัสถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุ
เบลเยียม                                                    
             ใบสมคัร professional card ต้องกรอกรายละเอียดข้อมลูเกียวกบัผู้สมคัร  
และลกัษณะของธุรกิจ สินค้าและบริการทีต้องการรวมทั �งสถานะทางการเงิน  โดยต้อง
ยืนเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ หนงัสือเดินทาง ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองวา่ไม่
มีประวตัิอาชญากรรม เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอ professional  card    
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  1)  หนงัสอืเดนิทาง     
  2)  ใบรับรองแพทย์    
  3)  ใบรับรองวา่ไมมี่ประวตัิอาชญากรรม   
  4)  รูปถ่าย 2 นิ �ว 3 ใบ    
  5)  เอกสาร work permit ซึงมีกําหนดเงือนไขการจ้างแตล่ะแบบ 
  3.   ขั �นตอนการขอวีซา่กบัสถานทตู/สถานกงสลุเบลเยียม       

แรงงานต่างชาติทีต้องการเข้าไปทํางานในเบลเยียมต้องขอวีซ่าแบบระยะเวลา
เกิน 90 วนั ต้องเตรียมเอกสารดงันี �   

- หนงัสือเดินทางมีอายอุยา่งน้อย 12  เดือน 
- กรอกเอกสารขอวีซา่ จํานวน  2 ชดุ พร้อมรูปถ่าย 2 นิ �ว  
- ใบอนญุาตทํางานฉบบัจริง  (type B  work permit)  โดยนายจ้างจะเป็น

ผู้ ยืนขอให้แรงงานตา่งชาติ 
- เอกสารรับรองวา่ไมมี่ประวตัอิาชญากรรมในระยะเวลา 5 ปี ทีมีอายไุม่

เกิน 6 เดือน 
- ใบรับรองแพทย์ ทีได้รับการรับรองจากสถานทตูทีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 

            เมือคําร้องผา่นการตรวจสอบขั �นต้นแล้วจะถกูจะสง่ตอ่ไปยงั The Immigration  
Service, The Federal  Public  Service Home affairs  เพือพิจารณาการออกวีซา่ 
และเมือได้รับอนญุาตให้เข้าไปในเบลเยียมต้องไปรายงานตวักบัคอมมนูทีไปพกัอาศยั
ภายใน 8 วันนับตั �งแต่เดินทางถึงเบลเยียม ตั �งแต่วันที 1 เมษายน 2550 เป็นต้นมา 
ลกูจ้างตา่งชาติและแรงงานตา่งชาติทีประกอบอาชีพอิสระบางประเภทต้องแจ้งกิจกรรม
ทีดําเนินในเบลเยียมก่อนเริมทํางาน เรียกว่า LIMOSA DECLARATION ซึงเป็นการ
ดําเนินการทีบงัคบัตามกฎหมายเพือประโยชน์ในการติดตามเรืองภาษี/ประกันสงัคม 
สามารถดรูายละเอียดเพิมเติมได้จาก http://www.limosa.be 
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สทิธิประโยชน์  และสวสัดิการของแรงงานตา่งชาต ิ

 - เมือแรงงานต่างชาติได้เข้าทํางานกบันายจ้าง นายจ้างจะต้องทําการขอประกนั
ตนให้แก่แรงงานต่างชาติ โดยประกันสังคมทีแรงงานต่างชาติจะได้รับได้จากการ
จ่ายเงินประกันตนของนายจ้าง สําหรับค่าตอบแทนจะขึ �นอยู่การทําข้อตกลงระหว่าง
สมาพนัธ์แรงงาน 
 - สําหรับแรงงานในสหภาพยโุรปทีทํางานอาชีพอิสระ อาจะได้รับการยกเว้นการ
จ่ายค่าประกันสังคมนานถึง 12 เดือน แต่จะต้องจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพในประเทศ
ภมิูลําเนาของแรงงานด้วย 

- วนัหยดุ หลงัจากการทํางานครบ 1 ปี สามารถใช้วนัหยดุพกัผอ่น 20 วนั โดย
ได้รับเงินเดือนและอาจได้รับโบนสัปลายปีเมือมีการทําข้อตกลงกนัไว้และในแตล่ะเดือน 
สามารถลาได้ 2 วนัโดยได้รับเงินเดือนปกติ นอกจากนี � มีสิทธิได้รับ double holiday 
pay เทา่กบัร้อยละ 92 ของคา่จ้าง 1 เดือนในปีถดัไปด้วย  

- วนัทํางานปกติคือ 5 หรือ 6 วนัตอ่สปัดาห์ เวลาทํางานสปัดาห์ละ  38-40  ชัวโมง/
สปัดาห์ หากทํางานเกินเวลาจะต้องได้รับเงินลว่งเวลา 
 
ค่าจ้าง/ค่าครองชีพ   

- อตัราคา่จ้างขั �นตํา/เดือน (Gross Salary) ตาม inter-professional scale คือ 
1,387.49 ยูโร สําหรับบุคคลอายุ 21 ปีขึ �นไป ไม่มีประสบการณ์การทํางาน  และ 
1440.67 ยโูร สําหรับบคุคลทีอาย ุ22 ปีขึ �นไป และมีประสบการณ์การทํางาน 12 เดือน   
(อตัราแลกเปลียน 1 ยโูร  ประมาณ  42  บาท)  สําหรับบางสาขาอาชีพ อาจมีความตกลง
ร่วมระหว่างนายจ้าง-ลกูจ้างในภาคธุรกิจนั �น ๆ กําหนดอตัราค่าจ้างขั �นตําและเงือนไข
การทํางานเฉพาะเจาะจง  ทั �งนี � เบลเยียมไมมี่ข้อกําหนดเกียวกบัอตัราคา่จ้างวา่ห้ามสงู
กวา่เทา่ไหร่  มีแตข้่อกําหนดเกียวกบัอตัราคา่จ้างขั �นตําเทา่นั �น 

- ตําแหน่งผู้ มีความเชียวชาญพิเศษด้านต่าง  ๆเช่น พ่อครัว – แม่ครัว ซึงได้รับการ
ว่าจ้างอยู่ในเบลเยียมไม่เกิน 4 ปี/ สญัญา (ครบ 4  ปี สามารถต่อสญัญาจ้างได้) ได้รับ
ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 1,800- 3,000 ยูโร/เดือน ขึ �นอยู่กับประสบการณ์และวุฒิ
การศกึษา 
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- ตําแหน่งผู้บริหาร จะได้ผลตอบแทนสงูกวา่อาชีพอืน โดยได้รับคา่ตอบแทนโดยเฉลีย
ไมน้่อยกวา่เดือนละ 6,774 ยโูร ในขณะทีอาชีพทีรายได้น้อยไ ด้แก่ แมบ้่าน พนกังานทําความ
สะอาด ช่างซ่อม  ซึงมีรายได้เฉลีย 1,823-1,961 ยโูร/เดือน สาขาธุรกิจทีให้ค่าจ้างสงูทีสดุ
ได้แก่ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี ในขณะทีสาขาธุรกิจทีให้คา่จ้างคอ่นข้างตําเช่น ร้านทําผม 
บริษัทรับทําความสะอาด สถาบนัความงาม ร้านอาหาร เมืองทีทํางานมีสว่นต่ออตัรา
ค่าจ้าง  โดยในกรุงบรัสเซลส์ ค่าจ้างโดยเฉลียจะสูงกว่าค่าจ้างโดยเฉลียทั �งประเทศ 
ประมาณร้อยละ 14 

- ประสบการณ์และระดบัการศกึษามีสว่นช่วยประกนัวา่จะได้รับรายได้สงูกวา่
เกณฑ์เฉลียทัวไป  ยิงระดบัการศกึษาสงู รายได้จะสงูขึ �น   

- สําหรับแรงงานทีไมไ่ด้รับใบอนญุาตทํางาน แบบ B – permit จะถกูจ้างใน
รูปแบบของการฝึกงาน 
 
การเสียภาษีรายได้/เงนิสมทบประกันสังคม 

ในทนัทีทีเริมทํางานในเบลเยียม ไมว่า่จะเป็นบคุคลสญัชาติใด นายจ้างจะต้อง 
ดําเนินการทีจําเป็นเพือแจ้งทางการเบลเยียมทีเกียวข้องกบัเรืองภาษีและประกนัสงัคม
ทราบถงึการจ้างงานดงักลา่ว 

ในส่วนภาษี  หากแรงงานต่างชาติมีรายได้ตํากว่า 6,150 ยโูร/ปี ไม่ต้องเสีย
ภาษี   (ในกรณีต้องเลี �ยงดบูตุร ได้รับยกเว้นเพิมได้อีก 1,310 ยโูร กรณีบตุร 2 คน ได้รับ
ยกเว้นเพิม 3,370 ยูโร) หากมีรายได้เกินกว่านั �น ต้องเสียภาษีระบบภาษีเป็น 
progressive หมายความวา่ ยิงมีรายได้สงู ยิงเสียภาษีสงูขึ �น อตัราทีกําหนดสําหรับการ
จา่ยภาษีในปี 2552 แบง่ได้ ดงันี � 

รายได้ไมเ่กิน  7,560 ยโูร/ปี                    ภาษีร้อยละ 25  
รายได้ระหวา่ง 7,560-10,760 ยโูร/ปี       ภาษีร้อยละ 30 
รายได้ระหวา่ง 10,760-17,920 ยโูร/ปี     ภาษีร้อยละ 40 
รายได้ระหวา่ง  17,920-32,860 ยโูร/ปี   ภาษีร้อยละ 45 
รายได้เกิน        32,860 ยโูร/ปี               ภาษีร้อยละ 50 
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เงนิสมทบประกันสังคม   
แรงงานต่างชาติทีมีรายได้ในเบลเยียมต้องเสียเงินสมทบประกันสงัคมในส่วน

ของลกูจ้างด้วย ซึงจะหกัทนัทีจากคา่จ้าง  และเท่ากบัประมาณร้อยละ 13 ของค่าจ้าง 
(gross salary)  ในสว่นนายจ้างก็ต้องเสียเงินสมทบในสว่นของนายจ้างด้วย ซึงเทา่กบั
ประมาณร้อยละ 34 ของคา่จ้าง 
 มาตรฐานของตาํแหน่งพ่อครัว – แม่ครัว 

- ตําแหนง่พอ่ครัว – แมค่รัว ต้องมีประสบการณ์ทํางานอยา่งน้อย 3 – 5 ปีขึ �นไป 
- มีอายอุยา่งน้อย 21 ปีขึ �นไป 
- มีความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาเยอรมนั ภาษาฝรังเศส หรือภาษาเฟลมมิช 

ภาษาใดภาษาหนึงในระดบักลาง 
- มีสขุภาพสมบรูณ์ ไมท่พุลภาพ ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง 
- ไมมี่ประวตัิอาชญากรรม   
- ควรได้รับใบรับรองจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีเอกสารรับรอง

ประสบการณ์การทํางานด้านปรุงอาหารอยา่งน้อย 5 ปี 

สถานการณ์แรงงานไทยในเบลเยียม 
ปัจจบุนั สถิติคนงานไทยทีขออนมุตัิเดินทางไปทํางานในประเทศเบลเยียม สว่น

ใหญ่ทํางานในภาคบริการในสาขาอาชีพผู้ ปรุงอาหารเท่านั �น ทั �งนี � แรงงานส่วนใหญ่
เดินทางไปทํางานทีประเทศเบลเยียมโดยวิธีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเองมากทีสดุ      

4.  โอกาสและแนวโน้มของแรงงานไทย 
โดยปกติ สําหรับการจ้างงานทุกอาชีพ จะต้องมีนายจ้างในเบลเยียมยืนเรืองขอ

อนญุาตจ้างงานบคุคลดงักลา่วตอ่ทางการเบลเยียม  ซึงโดยทัวไปรัฐบาลเบลเยียมจะออก 
Work Permit  ให้ก็ตอ่เมือไมมี่คนทํางานเพียงพอในตลาดแรงงานสาขาอาชีพทียืนขอ
ในใบสมัครหรือเกียวกับความชํานาญเฉพาะทาง และไม่สามารถหาแรงงานชาว
เบลเยียมทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัตําแหนง่ดงักลา่ว 
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โดยทีเบลเยียมแบ่งเป็น 3 ภูมิภาค ซึงใช้ภาษาทีแตกต่างกัน ดงันั �น หากมีความรู้
ภาษาองักฤษหรือเฟลมมิช จะมีส่วนช่วยในการทํางานในภูมิภาคฟลานเดอร์  และหากมี
ความรู้ภาษาฝรังเศส จะมีสว่นช่วยในการทํางานในภมิูภาควาโลเนียทางตอนใต้ของประเทศ
และในกรุงบรัสเซลส์  
      จึงอาจสรุปได้ว่า แนวโน้มความต้องการจ้างคนไทยในเบลเยียม น่าจะจํากดัอยู่ที
อาชีพ   พอ่ครัว  แมค่รัว  เนืองจากเป็นอาชีพทียงัต้องอาศยัคณุสมบตัิพิเศษจากความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของอาหารไทย  แต่ความต้องการจะมีไม่มากนกัขึ �นอยู่กับความ
นิยมอาหารไทยและการขยายตวัของร้านอาหารไทยในเบลเยียม ซึงในช่วงทีผ่านมา 
ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในเบลเยียมด้วย   
 ทีผ่านมา อุปสรรคส่วนใหญ่ของแรงงานไทยทีเดินทางไปทํางานในเบลเยียมคือ
ปัญหาในเรืองความรู้ทางภาษา การรับรองฝีมือแรงงาน และไม่มีความรู้เกียวกบั
กฎระเบียบของเบลเยียม ทีสําคญัขอให้ระลึกเสมอว่า แม้ว่าอตัราค่าจ้างในเบลเยียม
จะดสูงูเมือเทียบกบัอตัราค่าจ้างในประเทศไทยก็ตาม แต่ต้องคํานึงด้วยว่าเบลเยียมมี
อตัราภาษีทีสงู และมีเงินสมทบอืน ๆ ทีลกูจ้างต้องจ่ายจากคา่จ้างด้วย เช่น เงินสมทบ
ประกนัสงัคมในสว่นของลกูจ้าง ทีสําคญั อตัราคา่ครองชีพและคา่ทีพกัในเบลเยียมก็สงู
กวา่ในประเทศไทยมากด้วย  
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บทสรุปและคาํแนะนํา 

 
1. เบลเยียม (เขียนโดยไม่มีไม้เอก แต่ให้อ่านว่า “เบลเยี
 ยม) เป็น

ประ เทศขนาดเล็ กตั Uงอยู่ ในท วีป ยุ โรป  ทาง เห นืออยู่ ติดกับ
เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ ทางตะวันออกติดกับเยอรมนี ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศขนาดเล็กคือลักเซมเบิร์ก และทาง
ตะวันตกติดกับฝรั
 งเศส ประเทศเบลเยียมปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
เหมือนกับประเทศไทย 

2. เบลเยียมมีความสัมพันธ์อันดียิ
งมาเป็นเวลายาวนานกับประเทศไทย 
ไทยกับเบลเยียม   มีความสัมพันธ์ในฐานะประเทศเอกราชที
 เท่า
เทยีมกันมานานกว่า 100 ปี ในอดีต มีคนเบลเยียมไปรับราชการและ
สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยหลายด้าน ปัจจุบัน ไทยกับ
เบลเยียมมีความสัมพันธ์อันดีทุกระดับ โดยเฉพาะระดับราชวงศ์ 
โดยทั
 วไป คนเบลเยียมมีทัศนคติที
ดีต่อคนไทย รู้จักและชอบไป
ท่องเที
ยวในประเทศไทย     

3. เบลเยียมเป็นประเทศก่อตั Uงประชาคมยุโรป ที
ในปัจจุบันพัฒนามา
เป็นสหภาพยุโรปแล้ว และกรุงบรัสเซลส์เป็นที
ตั Uงของหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ของสหภาพยุโรป ในอดีตเบลเยียมใช้เงินฟรังก์ 
ปัจจุบนัใช้เงนิสกุลยโูร    

4. ในประเทศเบลเยียม ระบบการปกครองและการกระจายอํานาจ
แตกต่างจากประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนหรือคอมมูน (ซึ
งมีถึง 589 
แห่ง) จะมีอํานาจและหน้าที
ในทางราชการมาก  การติดต่อราชการ
กับชุมชนหรือคอมมูนแต่ละแห่งจึงแตกต่างกัน หากประสงค์จะจด
ทะเบียนสมรส ก็จะพบว่าแต่ละ ชุมชนหรือคอมมูนกําหนด
รายละเอียดของเอกสารที
ต้องยื
นประกอบไว้แตกต่างกัน หากไปทาํ
หนังสือเดินทางก็จะพบว่า แม้แต่ค่าธรรมเนียมก็อาจกําหนดไว้
แตกต่างกันด้วย  
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5. ลักษณะเด่นของเบลเยียมอีกประการหนึ
งที
สาํคัญคือเป็นประเทศที
มี
ภาษาราชการมากกว่า 1 ภาษา ในเขตฟลานเดอร์ซึ
งคนไทยส่วนใหญ่
อาศัยอยู่จะพูดภาษาเฟลมมิช (คล้ายภาษาดัตช์ แต่ออกเสียงบางคํา
แตกต่างกัน) แต่ในเขตวาโลเนีย ด้านที
ติดกับประเทศฝรั
 งเศส จะใช้
ภาษาฝรั
 งเศส ในกรุงบรัสเซลส์ซึ
งเป็นเมืองหลวง กฎหมายกาํหนดให้
ใช้ทั Uงสองภาษา ป้ายบอกทางตามถนนจึงมีสองภาษา แต่ใน
ชีวิตประจําวันคนที
อาศัยอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ มักจะใช้ภาษาฝรั
 งเศส
มากกว่า  การพูดภาษาที
แตกต่างกันทําให้ในทางการเมือง ก็มีการ
แบ่งพรรคการเมืองออกเป็นตามกลุ่มภาษาด้วย  

6. คนไทยทุกคนที
มาอยู่ เบลเยียม ควรฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษา
ท้องถิ
นของเมืองที
ตนอาศัยอยู่  ทํางานอยู่ เบลเยียมเป็นประเทศที
มี
สวัสดิการต่างๆ สูง การสามารถสื
อสารด้วยภาษาของท้องถิ
นได้ จะ
เปิดช่องทางในการศึกษาต่อทั Uงด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และเพิ
ม
โอกาสได้งานที
มีค่าตอบแทนสูง มีสวัสดิการดี ได้รับการยอมรับนับ
ถอืจากคนท้องถิ
น 

7. การมาอาศัยอยู่ ในเบลเยียมเป็นระยะเวลานาน หรือเป็นการถาวร 
ต้องดําเนินการขอมีชื
 อในทะเบียนบ้านเบลเยียม จึงจะขอรับ
สวัสดกิารและความช่วยเหลือต่างๆ ได้  

8. ระบบกฎหมายเบลเยียมแตกต่างและบางเรื
องซับซ้อนกว่ากฎหมาย
ไทยมาก เช่นการทําสัญญาเช่าบ้าน การจดทะเบียนสมรสหรืออยู่
ร่วมกัน ดังนั Uน การทาํสัญญาหรือลงนามในเอกสารสําคัญใด ๆ ควร
จ้างนักกฎหมาย หรือปรึกษาผู้รู้ก่อนเสมอ       

          หากมีปัญหา ควรรีบหาทางแก้ไข และให้เชื
อเสมอว่าทุกปัญหาสามารถ
หาทางแก้ไขได้ หรืออย่างน้อยอาจผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ หากคดิว่าสถานทตู
หรือสมาคมคนไทยอาจช่วยเหลือได้ ให้คาํแนะนําได้ ควรรีบปรึกษา อย่าปล่อย
ให้ปัญหาบานปลาย ลุกลามออกไป  
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สมรสแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เพราะต้องแยกทาํงานกันคนละประเทศจะมี
ปัญหาทางกฎหมายหรือไม่ 
เรียน ทมีงานเพื
อนไทย 

ดิฉนัได้จดทะเบียนสมรสกบัชาวเบลเยียมที Community House ในประเทศ
เบลเยียมอย่างสมบรูณ์เป็นทีเรียบร้อย เมือต้นเดือนกมุภาพนัธ์ 2007 ทีผ่านมา แต่
เนืองจากดิฉันมีงานประจําทีดีอยู่ในเมืองไทย  ประกอบกบัต้องช่วยดแูลธุรกิจของ
ครอบครัวทีอยู่ในเมืองไทย ขณะทีสามีชาวเบลเยียมก็มีงานประจําทีดีอยู่ในประเทศ
เบลเยียม ทั �งดิฉันและสามีไม่สามารถโอนย้ายงานของตนเองได้ในขณะนี �จนถึง
กุมภาพันธ์ปี 2010 เป็นเหตุให้เราสองคนต้องแยกกันอยู่คนละประเทศโดยทีสามีจะ
เดินทางมาเยียมดิฉนัทีเมืองไทย 2-3 ครั �งต่อปี และแต่ละครั �งทีมาเยียมก็จะอยู่ใน
เมืองไทยนานประมาณ 3 สปัดาห์ ถึง 1 เดือน สําหรับตวัดิฉนัเองก็จะไปเบลเยียมปีละ 1 
ถงึ 2 ครั �ง แตล่ะครั �งก็จะอยูใ่นเบลเยียมนานประมาณ 12 -18 วนั  

จากสถานการณ์นี �จงึมีเรืองใคร่รบกวนขอคําปรึกษาจากทีมงานเพือนไทยดงันี �คะ่ 
1. ในกรณีทีต้องแยกกนัอยู่เป็นระยะเวลานานเช่นนี �  จะขดัต่อกฎหมายใดของ

เบลเยียมในการสมรสและอยูร่่วมกนัตามกฎหมายหรือไม?่  
2. อ่านจากนิตยสารเพือนไทยปีที 2 ฉบบัที  2 หน้า 18 เกียวกบัตํารวจทีจะมา

ตรวจเยียมเราทีบ้านในเบลเยียม ดงันั �นดิฉนัจะมีปัญหาหรือไม ่อยา่งไรคะ? 
3. ดิฉนัยงัมีสิทธิทีจะได้รับบตัรประชาชนของเบลเยียม  สวสัดิการรักษาพยาบาล 

หรือสวสัดิการอืน ๆ ของสามี หรือไมค่ะ? 
4. หลงัแต่งงานครบ 3 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนสมรส ดิฉันยงัคงมีสิทธิทีจะได้

สญัชาติเบลเยียมหรือไมค่ะ? 
จงึเรียนมาเพือขอคําชี �แนะคะ่ 
ขอบคณุมากคะ่ 
ภ. ส.  (ด.) 
ป.ล.นิตยสารเพือนไทยเป็นนิตยสารทีดีมากโดยให้ทั �งสาระความรู้และความ

บนัเทิงแก่คนไทยทีอยูใ่นเบลเยียมคะ่ ขอให้ประสบความสําเร็จและเติบโตยิงขึ �นนะคะ 
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สวัสดคีรับคุณ ภ.ส. (ด.) 
1.การแยกกนัอยู่ของคู่สมรสภายหลงัการสมรสไม่ขดักฎหมายหรอกครับ หากเป็น

การแยกกนัอยู่ด้วยเหตผุลทางวิชาชีพ และยงัมีการไปมาหาสู่กนัและยงัมีความสมัพนัธ์
กนัเฉกเชน่สามีภริยา มิใช่การแยกกนัอยูโ่ดยตดัขาดความสมัพนัธ์ฉนัท์คูส่มรส 

2-3. ภายหลงัการสมรส คูส่มรสชาวตา่งชาติมีสิทธิในการขอมีถินพํานกัในประเทศ
ของคู่สมรสอีกฝ่ายได้โดยประเทศเจ้าบ้านจะให้วีซ่าประเภท Visa regroupement 
familial แล้วจงึไปลงชือเข้าอยูใ่นทะเบียนบ้านเดียวกบัสามี (หรือภริยา) ทีประเทศนั �น ๆ 
ได้ สําหรับเบลเยียม ช่วงหกเดือนแรกจะได้ใบอยู่ชัวคราว และจะได้บตัรประจําตวัต่าง
ด้าวถาวรแบบมีอายหุ้าปีเมืออยู่ครบหกเดือน การขอสญัชาตินั �นจะต้องยืนขอเมือสมรส
มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปีและพํานกัอาศยัอยูใ่นประเทศอยา่งตอ่เนือง บตัรประจําตวัตา่ง
ด้าวแบบถาวรจะขอตอ่อายไุด้ตลอดไปหากยงัมีถินทีอยูห่รือชืออยูใ่นทะเบียนบ้าน แม้วา่
จะไม่มีสญัชาติก็มีสิทธิทีจะอยู่ในประเทศนั �นๆ ต่อไป นอกจากนั �น ผู้ ทีมีบตุรอายตํุากว่า 
18 ปี (ทีอยู่ในความรับผิดชอบของตน) ก็สามารถยืนเรืองขอมาอยู่ด้วยได้เช่นกนั กรณีที
แต่งงานแล้วอยู่ประเทศไทยตลอดก็จะไม่ได้สิทธิพํานกัอาศยัในเบลเยียมหรือสญัชาติ
เบลเยียม  

Visa regroupement familial คือการให้วีซา่แก่สามี ภริยา บตุร บพุการี ของผู้ มี
พํานกัอาศยัอยู่ในเบลเยียม ซึงต้องยืนขอมิใช่สิทธิทีได้จากการสมรส และตํารวจจะมา
ตรวจก็ต่อเมือคณุขอยืนขอสิทธิพํานกัอาศยัอยู่ในเบลเยียมเกินกว่าสามเดือนโดยได้รับ  
วีซา่ประเภทมาอยู่ร่วมกบัครอบครัวเท่านั �น กรณีของคณุคงต้องขอวีซ่าทกุครั �งทีเดินทาง
มาเบลเยียม เนืองจากมาอยู่ครั �งละไม่เกินสามเดือน เว้นแต่ว่า ช่วงหกเดือนแรกคุณ
สามารถมาอยู่ได้อย่างต่อเนืองจนได้รับบตัรเหลืองทีมีสิทธิอยู่ได้ห้าปี แต่หากคณุไปอยู่
นอกเบลเยียมเกินกวา่หนึงปีก็อาจจะถกูถอนสทิธิการอยูด่งักลา่ว 

คู่สมรสทีจะได้รับสิทธิในการหกัค่าลดหย่อนภาษี สวสัดิการรักษาพยาบาล ฯลฯ ก็
ต่อเมืออาศยัอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกนัเท่านั �น แต่มีสิทธิในการรับมรดกในฐานะคู่สมรส
ตามสดัสว่นทีกฎหมายกําหนด 

4. สิทธิในการขอสญัชาติคือ ภายหลงัการสมรสและพํานกัอาศยัอยู่ในเบลเยียม
ครบสามปีหลงัการสมรส ไมใ่ชภ่ายหลงัการจดทะเบียนแล้วอยูต่า่งประเทศ 
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หากหย่า จะทาํอย่างไรกับทรัพย์สิน การแจ้งเกิดกับสถานทูตไทยให้ลูก (การขอ
สัญชาตไิทย) การพบเยี
ยมลูกหลังหย่าของพ่อแม่ 
 สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

1. ดิฉนัแตง่งานกบัคนเบลเยียม 3 ปีมีลกูแฝดสอง  เราแตง่งานแบบมีสญัญา
แยกทรัพย์สินกนั ดิฉนัอยากถามว่าถ้าหย่า บ้านเป็นของใคร หากดิฉนัเป็นเจ้าของ
ทีดินแต่สามีมีสิทธิในตัวบ้านและสามารถอยู่บ้านนี �จนตาย โดยดิฉันขายบ้านนี �ได้
หลงัจากเขาตายเทา่นั �น หากดิฉนัต้องไปเช่าบ้านอืนอยู ่ตามกฎหมายเขาต้องช่วยจ่าย
คา่เชา่หรือไม ่ดิฉนัยงัไมมี่งานทํา และเงินในบญัชีดิฉนั เขาไมมี่สทิธิใชไ่หมคะ 

2. สามีไม่ยอมให้ลกูสมคัรสญัชาติไทยทําให้ดิฉนัสมคัรให้ลกูไม่ได้โดยไม่มี
ลายเซ็นเขา เมือหย่าแล้วดิฉันสมัครให้ลูกโดยไม่ต้องมีลายเซ็นเขาได้หรือไม่ การ
สมคัรสญัชาติไทยทําได้ถงึอายเุทา่ไร 

3. ปัญหาข้อนี �สําคญัมากเพราะหลงัหย่าทั �งดิฉนัและสามีตา่งก็ต้องการลกูไว้ 
แต่ดิฉันไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงต้องมาอยากได้ลกูทั �ง ๆ ทีเขาไม่ค่อยช่วยเลี �ยงลกูหรือยอม
ทําอะไรเพือลกูเหมือนพอ่คนอืน แถมยงัมีปัญหาควบคมุอารมณ์โกรธ ตีลกู เวลาดิฉนั
จะไปไหน ๆ เขาให้แม่เขามาเลี �ยงลกูทกุครั �ง ไม่เคยเลี �ยงลกูโดยลําพงัเลย เหตผุลนี �จะ
ทําให้ศาลตดัสินให้ดิฉันเป็นคนเลี �ยงลกูและเขาเยียมได้บ้างหรือไม่ ในกรณีใดทีศาล
ตดัสนิให้แมเ่ลี �ยงลกูและพบพอ่ 2 อาทิตย์ครั �ง 

4. เมือหย่าแล้วเขาจะแกล้งไม่ยอมให้ลกูไปเยียมตายายทีเมืองไทยได้หรือไม ่
ดิฉันสามารถพาลกูไปเทียวไทยโดยเขาไม่ยินยอมหรือไม่ เพราะเขาขู่แจ้งตํารวจหาก
ดิฉนัจะไปจริง 

5. จะมีความเป็นไปได้แบบใดหรือไม่ทีดิฉนัจะพาลกูกลบัไปดําเนินชีวิตที
เมืองไทยโดยทีเขาไมยิ่นยอมแตศ่าลเหน็ชอบด้วย ดิฉนัอยากให้เป็นแบบนี �ทีสดุโดยลกู
ยงัสามารถใช้เวลากบัเขาชว่งปิดเทอม 

ดิฉันต้องขออภัยทีรบกวนถามคุณมากมาย แต่ข้อสงสยัเหล่านี �รบกวนจิตใจ
ดิฉันทุกวันโดยเฉพาะเมือเขาขู่หย่าและจะพรากลูกไป ขอความกรุณาให้ความ
กระจ่างดิฉนัด้วย ดิฉนัไมรู้่กฎหมายทีนีและไมมี่ใครทีจะปรึกษา 
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สวัสดคีรับ 

1. เข้าใจว่าเป็นทีดินและบ้านทีเมืองไทย โดยคณุเป็นเจ้าของทีดิน และตวับ้านเป็นของ
สามี เมือหย่าขาดจากกนั หากไม่มีข้อตกลงก่อนหน้าเป็นอย่างอืน คณุสามารถเก็บค่า
เช่าทีดินได้ แต่เขาจะมีกรรมสิทธิ�ในตวับ้านจนตาย และผู้ รับมรดกคือลกูแฝดของคณุก็
จะได้รับกรรมสทิธิ�ตอ่ เงินบญัชีชือคณุเขาไมมี่สทิธิมายุง่เกียวแนน่อน 

2. การขอสญัชาติไทยไมมี่กําหนดอายคุรับ กรณีทีจะขอภายหลงัการหยา่โดยไม่
ต้องมีลายเซน็ของพอ่หรือไมน่ั �นคงต้องถามกงสลุทีสถานทตูครับ 

3. สิทธิในการเลี �ยงดูบุตรนั �นขึ �นอยู่กับการพิจารณาของศาลโดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ทีจะเกิดกับเด็กเป็นสําคญั คงจะต้องให้เป็นหน้าทีของทนายในการดําเนิน
เรือง ก็ต้องยกเหตผุลประกอบวา่ฝ่ายใดควรจะเป็นผู้ดแูล แตอี่กฝ่ายหนึงก็มีสิทธิทีจะมา
พบและรับไปดูแลเป็นครั �งคราว ผู้ ทีได้สิทธิในการดูแลลูกก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเด็ก
และสามารถนําเดก็มาหกัภาระภาษีเงินได้รายปีด้วย อาจจะเป็นเหตผุลทีเขาต้องการลกู
ไว้หรือเขาอาจจะรักลกูมากก็ได้ 

4. กรณีหย่าและมีความขัดแย้งกัน ศาลอาจจะสังห้ามเด็กออกนอกประเทศ
เบลเยียมเพือป้องกนัไมใ่ห้แมพ่าลกูหนีกลบัไปบ้านเกิดเลย อนัจะทําให้พอ่เสียโอกาสใน
การได้พบลกูอีก มีหลายกรณีทีหย่ากนัแล้ว เด็กจะถกูห้ามออกนอกประเทศเบลเยียม 
จนกวา่จะอายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์ 

5. คงเป็นไปได้ยาก เพราะศาลมกัจะตดัสนิให้ลกูได้พบทั �งพ่อและแมใ่นช่วงเวลา
ทีเท่าเทียมกนั เพือเปิดโอกาสให้เด็กได้รับความรักและความผกูพนัจากทั �งพ่อและแม่
เทา่ ๆ กนั แม้จะหยา่ขาดจากกนัแล้วก็ตาม 

ขอให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหาครับ อารมณ์อาจจะนําพาเราให้สบัสน ต้องค่อย 
ๆ คิด ก่อนทีจะทําการตดัสินใจ หากเป็นไปได้ก็ลองค่อย ๆ หนัหน้าเข้าหากนั ลืมเรืองที
ไม่ดีของอีกฝ่าย และนําแต่เรืองทีดี ๆ มาคิด สร้างความสขุในครอบครัว ทําให้ลกูได้อยู่
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กบัพ่อแม่พร้อมหน้าพร้อมตากนั เป็นครอบครัวอบอุ่น ปัญหามีไว้ให้แก้ครับ อย่าท้อแท้ 
นาวาชีวิตบางครั �งก็มีมรสมุลกูโตทบัโถมเข้ามา ต้องอดทนและเข้มแขง็ครับ เพือลกู 

การเทยีบวุฒกิารศึกษาเพื
อศึกษาต่อ 

ดิฉนัขอคําปรึกษาเกียวกบัการกลบัไปเรียนตอ่ทีเมืองไทย 
ดิฉันอาย ุ20 ปี ตอนนี �เรียนอยู่ทีประเทศเบลเยียม เรียนอยู่ที  ALEYDIS 

SCHOOL TIELT  เรียน VERPLEEGKUNDE A2 ปี 1 ดิฉนัเรียนจบ ม.6 ทีนีเเล้ว เรียน
จบสาย verzorging beroepssecundaire 

ดิฉนัขอถามว่า ถ้าจะไปเรียนต่อทีเมืองไทยตอนนี � ไม่ทราบว่าจะนําวฒุิทีเรียน
จบนี � ไปเรียนตอ่ทีเมืองไทยได้ไหม เปรียบเทียบกบัวตุิทีเมืองไทยคือวฒิุอะไร 
 

หากคณุจบ ม. 6 ทีนีแล้ว คงจะสามารถเทียบวฒิุได้กบั ม.6 ของไทย สําหรับการ
เรียนขณะนี �นั �น เมือคณุเรียนปี 1 ก็คงยงัไม่สามารถโอนวฒิุกลบัไปได้ สําหรับวฒุิ ม.6 ก็
สามารถไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเปิดเช่น รามคําแหง 
สโุขทยั หรือตอ่สายวิชาชีพ เช่น วิทยาลยัอาชีวศกึษา หรือพาณิชยการ 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมอาจจะสอบถามได้จากสถานทตูครับ 
 
การเสียภาษี ค่าแรงขั Uนตํ
า ธุรกิจสปาและนวดไทย เตรียมตัวเรียนภาษาอะไรจะ
ดกีว่า 
เรียน  ทมีงานกองบรรณาธิการนิตยสารเพื
อนไทย  

ดิฉันเป็นคนไทยทีจดทะเบียนสมรสกับคนเบลเยียม แต่ขณะนี �ดิฉันยังคงอยู่ใน
ประเทศไทยและเตรียมตวัทีจะไปอาศยัอยูใ่นประเทศเบลเยียม ดิฉนัจงึมีเรืองขอรบกวน
สอบถาม กอง บ.ก. นิตยสารเพือนไทยดงันี �นะคะ 

1. ถ้าเราทํางานให้แก่บริษัทของคนไทยทีไปตั �งสาขาอยูที่ประเทศเบลเยียม เช่น 
บริษัท CP เรืองของการเสียภาษีเป็นอยา่งไรคะ?  

2. สมมตุิวา่เราทํางานในร้านอาหารไทยเราต้องเสียภาษีอยา่งไรคะ?  
3. คา่แรงงานขั �นตําในประเทศเบลเยียมเทา่กบักียโูร ตอ่ 1 ชัวโมงคะ?  
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4. ดิฉนัเห็นโฆษณาของร้านอาหารไทยชือ ร้าน บ. ในนิตยสารเพือนไทย รบกวน
เรียนถามวา่ เป็นร้านบ.เจ้าของเดียวกบัร้าน บ. ทีมีสาขามากมายในประเทศไทยหรือไม่
คะ? หรือเป็นแฟรนไชส์หรือไมค่ะ? 

5. ธุรกิจสปา นวดหน้า นวดตวั ในเบลเยียมได้รับความนิยมเหมือนในประเทศ
ไทยหรือไมค่ะ่?  

6. โอกาสทีคนไทยทีพดูได้เฉพาะภาษาไทยและองักฤษ จะหางานทําในประเทศ
เบลเยียมมีมากน้อยอยา่งไรคะ?  

7. ถ้าต้องฝึกภาษาเพิมเติมเพืออยู่ในประเทศเบลเยียม เราควรเลือกฝึกภาษา
ฝรังเศส หรือดตัช์ จะมีประโยชน์กวา่กนัคะ?  

8. ดิฉนัมีเวลาเตรียมตวัอีกประมาณ 1 ปีก่อนเดินทางไปอยูป่ระเทศเบลเยียมกบั
ครอบครัว (ทกุวนันี �แยกกนัทํางานอยูค่นละประเทศคะ่)  

ขอคําแนะนําว่า สิงทีดิฉันควรเตรียมตวั เตรียมพร้อม และเตรียมใจ ทีดีทีสดุ
สําหรับการดําเนินชีวิตในประเทศเบลเยียม คืออะไรคะ?  

สดุท้ายนี �ขอขอบคณุมาลว่งหน้าสําหรับคําแนะนําตา่ง ๆ จากทีมงานของนิตยสาร
เพือนไทย และขอให้ทกุ ๆ คนมีความสขุ และประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ  

ขอบคณุคะ่  
ภ. ส.  สมาชิกนิตยสารเพือนไทยคะ่ 

 
เรียน  คุณ ภ.ส. 
1-2. กฎหมายกําหนดวงเงินรายได้ขั �นตําทีไม่ต้องนํามาคํานวณสําหรับชําระภาษีเงินได้
ประจําปี หรือได้รับการยกเว้นภาษี เทา่กบั 5,660 ยโูร (ปรับตามดชันี จํานวนดงักลา่วใช้
สําหรับการแจ้งภาษีประจําปี 2005 จากเงินได้ปี 2004) นอกจากนั �น สถานะทาง
ครอบครัว ถ้ามีบตุรหนึงคนจะได้รับการยกเว้นภาษีอีกจํานวน 1,200 ยโูร หรือมีบตุรสอง
คนได้รับการยกเว้น 3,090 ยโูร (ปรับตามดชันี จํานวนดงักลา่วใช้สําหรับการแจ้งภาษี
ประจําปี 2005 จากเงินได้ปี 2004) ดงันั �น ถ้ามีเงินได้ประจําปีเกินวงเงินทีได้รับการยกเว้น
ภาษีจงึจะถกูนํามาคํานวณภาษีเงินได้เป็นอตัราก้าวหน้าตามวงเงินดงันี �  

ฐานสําหรับการแจ้งภาษีประจําปี 2005 จากเงินได้ปี 2004 
(1.) วงเงินสว่นแรก เงินได้สทุธิ 6,950 ยโูรเสียภาษีเงินได้ร้อยละ 25 
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(2.) วงเงินสว่นทีสอง เงินได้สทุธิระหวา่ง 6,950-9,890 ยโูรเสียภาษีเงินได้ร้อยละ 30 
(3.) วงเงินสว่นสาม เงินได้สทุธิระหวา่ง 9,890-16,480 ยโูร เสยีภาษีเงินได้ร้อยละ 40 
(4.) วงเงินสว่นสี เงินได้สทุธิระหวา่ง 16,480-30,210 ยโูร เสยีภาษีเงินได้ร้อยละ 45  
(5.) วงเงินสว่นห้า เงินได้สทุธิเกินกวา่ 30,210 ยโูร เสยีภาษีเงินได้ร้อยละ 50  

3. ในเบลเยียม เงินเดือนมิได้มีการกําหนดโดยกฎหมาย แต่เป็นการตกลงกันตาม 
conventions collectives de travail ซึงเป็นความตกลงระหวา่งสหภาพแรงงานและ
นายจ้าง ซึงอาจจะเป็นความตกลงในระดบับริษัท หรือระดบัประเภทของแรงงาน โดย
จะมีการกําหนดฐานค่าจ้างแรงงาน baremes de base และอาจจะมีการกําหนด
รูปแบบการปรับขึ �นคา่จ้าง สิทธิประโยชน์อืน ๆ เช่น เงินพิเศษสิ �นปี เช็คอาหาร เงินเพิม
สําหรับการทํางานเป็นคณะ งานกลางคืน และวนัหยดุสดุสปัดาห์ ฯลฯ แต่เงินพิเศษ
สําหรับวนัหยดุพกัผ่อนประจําปี มีการกําหนดโดยกฎหมายเฉพาะ ผู้ ทีทํางานระดบั
บริหารสว่นใหญ่แล้วจะไม่มีกําหนดดงัทีกลา่วมาแล้ว ระดบัเงินเดือนของระดบับริหาร
จะมีการกําหนดและตกลงกนัเฉพาะรายและระบไุว้ในสญัญาจ้างงาน  

เงินเดือนทีระบุไว้ในสญัญาการทํางานจะเป็นเงินเดือนรวม (ก่อนการหกัค่า
สวสัดิการสงัคมและภาษีเงินได้) เงินทีได้รับสทุธิในแตล่ะเดือนคือเงินทีเหลือจากการหกั
คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี �  

1. Cotisations sociales สําหรับสง่ให้สํานกังานสวสัดิการสงัคม เพือนําไปจดัสรร
สําหรับเป็นเงินทดแทน (บํานาญ เงินตกงาน เป็นต้น) เงินเพิมพิเศษ (คา่รักษาพยาบาล 
เงินชว่ยบตุร เป็นต้น) โดยจะมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 13.07 ของเงินเดือนรวม 

2. Précompte professionnel เป็นเงินภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ซึงจะหกัจาก
เงินเดือนรวมในแต่ละเดือน สดัสว่นจะขึ �นอยู่กบัจํานวนของเงินเดือนรวม สถานะทาง
ครอบครัว (จํานวนบตุรในความรับผิดชอบ) และยงัมีเงือนไขอืน ๆ  

เงินเดือนรวม (ทีระบุอยู่ในสญัญาจ้างงาน) - ค่าสวสัดิการสงัคมของผู้ ใช้แรงงาน 
(ประมาณร้อยละ 13.7) = เงินเดือนทีจะต้องเสียภาษี - เงินภาษีเงินได้ = เงินเดือนที
ได้รับสทุธิ 
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เงนิเดอืนขั Uนตํ
า  

ถ้าไมมี่ฐานคา่จ้างพิเศษแล้ว ผู้ ใช้แรงงานมีสิทธิทีจะได้รับคา่จ้างขั �นตํา ยกเว้นผู้
ทีมีอายตํุากวา่ 21 ปีทีอาจจะได้รับคา่จ้างตํากวา่ทีกฎหมายกําหนด เงินเดือนรวมขั �นตํา
ทีมีการตกลงตาม conventions collectives de travail (ณ วนัที 1 ตลุาคม 2004) 
สําหรับคนงานทีมีอายเุกินกวา่ 21 ปี ดงันี �  

- 1,210 ยโูร สําหรับผู้ ทีมีอาย ุ21 ปีขึ �นไป (ไมมี่อายกุารทํางาน)  
- 1,243.36 ยโูร สําหรับผู้ ทีมีอาย ุ21 ปี 6 เดือน (อายกุารทํางาน 6 เดือน)  

- 1,258.18 ยโูร สําหรับผู้ ทีมีอาย ุ22 ปี (อายกุารทํางาน 12 เดือน) การจ่ายเงินเดือนให้
จา่ยเดือนละครั �งสาํหรับ พนกังาน (employes) 2 ครั �งตอ่เดือนสําหรับลกูจ้าง (ouvriers) 
โดยให้จ่ายอย่างช้าภายในสีวนัทํางานหลงัจากระยะการทํางานสิ �นสดุลง การแบ่งแยก
คา่จ้างเงินเดือน อนัเกียวเนืองมาจากเพศของคนงาน ถือเป็นการผิดกฎหมาย 

4. ไมใ่ชแ่ละไมไ่ด้เกียวข้องกนั 

5. ได้รับความนิยมมากเชน่กนั แตต้่องระมดัระวงัเรืองการเบียงเบนทางความคดิ
ไปในทางทีไมดี่ 

6. คงหางานทีไม่ต้องใช้ภาษาหรือฝีมือ แต่ใช้แรงงาน เช่น ทําความสะอาด เก็บ
ผกั ผลไม้ ร้านอาหารไทย เป็นต้น 

7. ภาษาฝรังเศสหรือดัตช์ คงต้องดวู่าจะไปอยู่ในเขตไหน ในเบลเยียมสําคญัทั �ง
สองภาษา นอกเบลเยียมฝรังเศสสาํคญักวา่ 

8. เรียนรู้ความเป็นอยู่ สภาพอากาศ การใช้ชีวิตแบบยโุรปทีแตกต่างจากแบบ
ไทยโดยสิ �นเชิง การปรับตวัเพือไม่ให้รู้สึกโดดเดียวหรือไม่รู้เรืองกบัสภาพแวดล้อม การ
ใช้ภาษาท้องถินขั �นพื �นฐาน ทีจะช่วยให้สามารถเข้าใจซึงกนัและกนัมากขึ �น ดีกวา่การใช้
ภาษาองักฤษซึงเป็นภาษาตา่งชาติของทั �งสองคน 
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จะเดนิเรื
องพาลูกสาวตามไปอยู่เบลเยียมด้วยกัน ต้องทาํอย่างไร 

Q. I want to bring my daughter to Belgium. What do I have to do?   

ฉนัต้องการนําบตุรสาวไปอยูด้่วยทีเบลเยียม จะต้องทําอยา่งไร 

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.  

ถ้าบตุรของคณุอายตุํากวา่ 18 ปี ก็สามารถไปยืนขอวีซา่แบบ D ทีสถานทตูเบลเยียมใน
กรุงเทพได้โดยใช้เอกสารเหลา่นี �ประกอบ 

1. สําเนาใบเกิด 
2. หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองทีดแูลบตุรคณุอยู ่
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3. หลกัฐานว่าคุณมีถินพํานักอยู่ในเบลเยียม เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียน
สมรส หนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยจากสามี 

เอกสารทกุฉบบัจะต้องนําไปรับรองเอกสารทีกระทรวงการต่างประเทศไทย แล้วแปล
เป็นภาษาฝรังเศสหรือเฟลมมิช รับรองเอกสารโดยสถานทตูเบลเยียม อาจจะมีเอกสาร
อืนทีสถานทตูต้องการเพิมเติมแล้วแตก่รณี 

สิทธิซื Uอที
ดนิหากเปลี
ยนนามสกุลตามสามี หรือไม่เปลี
ยนนามสกุล  

สวัสดคีะ  

ขอถามคําถามดงันี � 

1. หญิงไทยทีเปลียนนามสกลุตามสามีกบัทีไม่ได้เปลียนนามสกลุตามสามีนั �น 
มีสทิธิในการถือครองทีดิน  เเตกตา่งกนัอยา่งไรบ้างคะ  

2. มีกําหนดไหมคะวา่ สามารถทีจะถือครองทีดินได้เป็นจํานวนกีไร่  

- ถ้าเป็นทีอยูอ่าศยัได้กีไร่  

- ถ้าใช้ทํามาหากินได้กีไร่  

 

สวัสดคีรับ 

1. เจ้าพนกังานทีดินถือวา่หากคนไทยมีคู่สมรสโดยชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายก็เข้า
ขา่ยทั �งนั �น ไมว่า่คณุจะเปลียนนามสกลุหรือไมก็่ตาม หากคิดวา่ยงัไมไ่ด้เปลียนนามสกลุ
และไม่ได้จดทะเบียนสมรสไทยจะซื �อทีดินโดยไม่ได้ทําหนงัสือรับรองให้สามีเซ็นรับรอง 
ก็จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ  

2. การถือครองทีดินสําหรับคนไทยทีมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวไม่มีการจํากดั
จํานวนครับ  
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อ้างอิง การขอได้มาซึ
งที
ดินของคนไทยที
มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว ตามหนงัสือ
กรมทีดินที มท 05015/ว.39288 ล.ว. 22 ธนัวาคม 2548 
1. หลกัเกณฑ์การขอได้มาซึงทีดินของคนไทยทีมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว คนไทยทีมีคู่
สมรสทั �งทีชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว มีสิทธิรับโอนทีดินในฐานะที
เป็นสนิสว่นตวั (กรณีมีคูส่มรสทีชอบด้วยกฎหมายเป็นคนตา่งด้าว) และในฐานะทีเป็น
ทรัพย์ส่วนตวั (กรณีมีคู่สมรสทีมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว) โดยไม่จํากดั
จํานวนเนื �อที โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี � 
1.1 การรับให้ทีดิน เจ้าพนกังานจะทําการสอบสวนและจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมการรับให้ในฐานะทีเป็นสนิสว่นตวั (กรณีมีคูส่มรสทีชอบด้วยกฎหมายเป็นคนตา่ง
ด้าว) และในฐานะทีเป็นทรัพย์สว่นตวั (กรณีมีคูส่มรสทีมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนตา่ง
ด้าว)  
1.2 กรณีซื �อทีดิน ให้คนไทยและคูส่มรสตา่งด้าวยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนัใน
หนงัสือรับรองตอ่พนกังานเจ้าหน้าทีในวนัจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมวา่ เงินทั �งหมดที
นํามาซื �อทีดินเป็นสนิสว่นตวัของคนไทยแตเ่พียงฝ่ายเดียวมิใช่สนิสมรส (กรณีมีคูส่มรส
ทีชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าว) และในฐานะทีเป็นทรัพย์สว่นตวัของคนไทยแต่
เพียงฝ่ายเดียว มิใช่ทรัพย์ทีทํามาหาได้ร่วมกนั (กรณีมีคูส่มรสทีมิชอบด้วยกฎหมายเป็น
คนตา่งด้าว) 
2. การแจ้งความเท็จวา่เป็นโสดและถือครองทีดินแทนคูส่มรสทีเป็นคนตา่งด้าว และไม่
สามารถยืนยนัได้วา่เงินทีซื �อทีดินเป็นสินสว่นตวั ทําให้คนตา่งด้าวมีกรรมสิทธิ�ร่วม ต้อง
จําหนา่ยทีดินภายในเวลาทีกําหนดและถกูดําเนินคดี  
 ถ้าคนตา่งด้าวต้องการซื �อบ้านและทีดินก็สามารถทําได้โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี �  
1. นําเงินมาลงทนุในประเทศไทยไมตํ่ากวา่สีสิบล้านบาท และต้องดํารงการลงทนุไว้ไม่
น้อยกวา่ ห้าปี  
2. ต้องได้รับอนญุาตจาก รมต.มหาดไทย  
3. ต้องนําเงินมาลงทนุในธุรกิจหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึง ดงันี �  
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3.1 การซื �อพนัธบตัรรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย รัฐวสิาหกิจหรือพนัธบตัรที
กระทรวงการคลงัคํ �าประกนัต้นเงินหรือดอกเบี �ย  
3.2 การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
3.3 การลงทนุในเรือนหุ้นของนิติบคุคลทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ  
3.4 การลงทนุในกิจการทีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้ประกาศให้เป็นกิจการที
สามารถขอรับการสง่เสริมการลงทนุได้ 
4. ทีดินทีคนตา่งด้าวจะได้มาต้องอยูภ่ายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือ
เขตเทศบาล หรืออยูภ่ายในบริเวณทีกําหนดเป็นเขตทีอยูอ่าศยัตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ผงัเมือง และต้องอยูน่อกเขตปลอดภยัในราชการทหาร  
5. คนต่างด้าวผู้ ได้รับอนุญาตต้องใช้ทีดินเพือเป็นทีอยู่อาศยัสําหรับตนเองและ
ครอบครัวโดยไมข่ดัตอ่ศีลธรรม จารีตประเพณี หรือวถีิชีวิตอนัดีของชมุชนในท้องถินนั �น  
6. ถ้าคนต่างด้าวซึงได้รับอนญุาตให้ได้มาซึงทีดินดงักลา่ว กระทําผิดหลกัเกณฑ์หรือ
เงือนไขทีกําหนดไว้ จะต้องจําหนา่ยทีดินในสว่นทีตนมีสทิธิภายในเวลาทีอธิบดีกําหนด  
7. ถ้าคนตา่งด้าวซึงได้รับอนญุาตให้ได้มาซึงทีดินดงักลา่ว ไมไ่ด้ใช้ทีดินนั �นเพือเป็นทีอยู่
อาศยัภายในกําหนดเวลาสองปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการได้มา อธิบดีมีอํานาจจําหนา่ย
ทีดินนั �น  

นอกจากกรณีดงักลา่ว คนต่างด้าวอาจได้มาซึงสิทธิในทีดินโดยได้รับมรดกใน
ฐานะทีเป็นทายาทโดยธรรมได้ โดยทีดินทีได้รับมรดกเมือรวมกบัทีดินทีมีอยูแ่ล้วจะต้อง
ไมเ่กินจํานวนทีกฎหมายกําหนดไว้ เช่น ทีอยู่อาศยัมีได้ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ ทีใช้
เพือพาณิชยกรรมไมเ่กิน 1 ไร่ ทีใช้เพืออตุสาหกรรมไมเ่กิน 10 ไร่ ทีใช้เพือเกษตรกรรม
ครอบครัวละไมเ่กิน 10 ไร่ 
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ขอสัญชาติเบลเยียมดีหรือไม่ มีเงื
อนไขบังคับอะไรในอนาคต  ต่อบัตรคนต่าง
ด้าวของเบลเยียมที
สถานทตูเบลเยียมได้ไหม สิทธิในเงนิค่าช่วยเหลือบุตร และ
การส่งบุตรกลับมาเรียนในเบลเยยีม   
  1. ควรทําเรืองขอสญัชาติเบลเยียมก่อนกลบัไปเมืองไทยดีหรือไม่ (เอาเผือเพือ
ความสะดวกในการเดินทางทอ่งเทียว) 

2. ถ้าบตัร 5 ปีหมดอาย ุ จะขอทําบตัรใหม่ทีสถานทตูเบลเยียมในเมืองไทยได้
หรือไม ่(กรณีทีไมไ่ด้ขอสญัชาติเบลเยียม) 

3. ถ้าได้สญัชาติเบลเยียมเเล้ว จําเป็นหรือไมที่ต้องกลบัมาเบลเยียมเป็นบางครั �ง 
เเละระยะหา่งควรนานเเคไ่หน 

4. เงินคา่ช่วยเลี �ยงดบูตุร ยงัมีสทิธิได้ตอ่ไปหรือเปลา่ 
5 หากในอนาคตบตุรต้องการกลบัมาศกึษาตอ่ทีเบลเยียม จะมีปัญหาอะไรไหม 

 
 1. การขอสญัชาติเบลเยียม ถ้าอยูเ่กินสามปีก็ยืนขอได้เลย ประโยชน์คือเดินทางไปได้ทกุ
ประเทศยโุรป อเมริกา (กรณีพาสปอร์ตอีเลคทรอนิกส์) ไมต้่องใช้วีซา่ พาสปอร์ตไทยขอ   
วีซ่ายากมาก ยกเว้นไปลาวกบัพม่า และคณุก็ยงัคงสญัชาติไทยได้ด้วย ไม่ต้องสละ
สญัชาติไทย 

2. ถ้าบตัรห้าปีหมด คณุต่อทีสถานทตูเบลเยียมไม่ได้หรอกครับ เหมือนกบั      
บตัรประชาชนไทยคณุต่ออายทีุสถานทตูไทยไม่ได้ และถ้าคณุออกไปอยู่นอกประเทศ
เบลเยียมเกินหนึงปีก็จะกลบัเข้ามาไมไ่ด้ เว้นแตส่ามีต้องทําเรืองยืนขอวีซา่ใหม ่

3. ถ้าได้สญัชาติเบลเยียมแล้ว คณุไปอยู่ทีไหนก็ได้ แต่ควรจะแจ้งสถานทตู
เบลเยียมและไม่ปลอ่ยให้บตัรประชาชนเบลเยียมหรือพาสปอร์ตหมดอาย ุ ต้องไปต่อที
สถานทตูในประเทศนั �น ๆ 

4. เงินค่าช่วยเหลือบุตร คงขึ �นอยู่กับสถานะของบิดา น่าจะตรวจสอบกับ
สํานกังานดแูลเงินช่วยเหลอืครอบครัว 

5. ถ้าบตุรคณุต้องการกลบัมาศกึษาต่อในเบลเยียม ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าบตุรเกิด
ในเบลเยียม หรือมีบิดาเป็นคนเบลเยียม 
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สมรสแล้ว จะซื Uอรถเงนิผ่อน แต่สามีมีประวัตกิารเงนิไม่ดี ควรทาํอย่างไร 
ดิฉันแต่งงานมาได้หกเดือนและมีความจําเป็นต้องซื �อรถ (เงินผ่อน) เพือขับไป

ทํางาน แต่มีปัญหาคือ สามีเคยซื �อรถเงินผ่อนและมีปัญหาการเงินถูกยึดรถ (เมือ
ประมาณสองปีมาแล้ว) และมีชืออยู่ในบญัชีรายชือผู้ มีปัญหาการชําระเงิน ถ้าดิฉนัจะซื �อ
รถ (เงินผอ่น) ด้วยตนเองโดยทีสามีไมเ่กียวข้องจะทําได้หรือไมอ่ยา่งไร 
 1.  การแตง่งานกบัสามีคณุนั �น ได้ทําสญัญาแบง่แยกทรัพย์สินจากกนัหรือไม ่ ถ้าทํา คณุ
ก็สามารถทีจะไปยืนขอกู้ เงินซื �อรถได้โดยไมเ่กียวข้องกบัสามีคณุ 
2.กรณีทีไมไ่ด้ทําสญัญาแบง่แยกทรัพย์สิน และสามีคณุอยูใ่นบญัชีดําเกินกวา่สองปีแล้ว
ก็สามารถจะไปร้องขอกบัธนาคารชาติเบลเยียมวา่ ขอหนงัสือรับรองวา่สามีคณุหลดุจาก
บญัชีดําแล้ว (ปกติสองปี) ถ้ายงัไมค่รบสองปีก็กู้ เงินเพือการใด ๆ ไมไ่ด้อีกเลย 

ความไม่มีหนี �เป็นลาภอนัประเสริฐ เหมือนกบัการไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐครับ 
ขอให้ทกุทา่นสขุกาย สขุใจ ไร้โรคา ไร้หนี �สนิ และปัญหาทั �งปวงโดยทัวกนัเทอญ 

 
ใบขับขี
  (คําถามคําตอบนี �เกิดก่อนไทยกับเบลเยียมทําความตกลงรับรองใบขับขีบาง
ประเภท) 

สวสัดีคะ่คณุชาดําเย็น 

หนูมาอยู่เบลเยียมได้หกเดือนแล้วอยากทราบว่า ใช้ใบขบัขีสากลทีทํามาจาก
เมืองไทยได้หรือไม่ และถ้าต้องทําใบขบัขีของเบลเยียมจะต้องทําอย่างไรบ้าง และสอบ
เป็นภาษาไทยได้หรือไมค่ะ 

 สมศรี 

สวัสดคีรับคุณสมศรี 

ปกติแล้วใบขบัขีสากลจะใช้ได้เฉพาะในประเทศทีผู้ ถือไม่มีถินทีอยู่ หรือไม่มีชืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน หากคณุมาอยู่เบลเยียมเป็นการถาวรและเข้าชือในทะเบียนบ้าน ใบขบัขี
สากลก็ไมส่ามารถใช้ได้ ต้องใช้ท้องถินหรือใบขบัขีเบลเยียมเท่านั �น และใบขบัขีของไทย
ก็ยงัไมส่ามารถขอเปลียนเป็นใบขบัขีเบลเยียมได้เลยเหมือนบางประเทศ 
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 การสอบใบขบัขีเบลเยียมมี 4 ประเภทคือ ประเภท A สําหรับรถจกัรยานยนต์ 
ประเภท B สําหรับรถยนต์ ประเภท C สําหรับรถบรรทกุ และประเภท D สําหรับรถบสั
โดยสาร มีการสอบภาคทฤษฎี (ฝรังเศส    เฟลมมิช และเยอรมนั) และภาคปฏิบตัิ การ
สอบภาคทฤษฎีสามารถสอบกีครั �งก็ได้จนกว่าจะสอบได้ ลักษณะข้อสอบจะมีภาพ
จําลองเหตกุารณ์ขณะขบัรถอยูแ่ละมีคําถามพร้อมกบัคําตอบให้เลือก A B C จํานวน 
50 ข้อ จะต้องสอบได้อย่างตํา 41 ข้อ ซึงสามารถหาซื �อคู่มือการสอบใบขับขีพร้อม
ซีดีรอมสําหรับทดลองทําได้ แต่เดิมนั �น หากสอบสองครั �งไม่ผ่านก็จะต้องเข้าโรงเรียน
สอนขบัรถยนต์ก่อนจึงจะสามารถไปขอสอบใหม่ได้ รวมทั �งข้อกําหนดว่า หากมีข้อผิดที
เป็นความผิดร้ายแรง (เช่น การฝ่าไฟแดง การไม่หยดุรถให้คนข้ามทางม้าลาย เป็นต้น) 
ได้ไมเ่กินหนึงข้อ มิฉะนั �นจะตกทนัที แตร่ะเบียบดงักลา่วยกเลกิไปแล้ว อยา่งไรก็ตาม ได้
มีการเพิมเรืองเกียวกบัสิงแวดล้อม การปฐมพยาบาล ความรู้พื �นฐานด้านเครืองยนต์ 
และการขบัขีแบบประหยดันํ �ามนั สามารถสอบโดยมีผู้แปลเป็นภาษาองักฤษ หรือไทย
ได้โดยลา่มสาบานตน 

 การสอบภาคปฏิบตัิก็ได้มีการปรับเปลียนกระบวนการให้ง่าย รวดเร็ว และเสีย
คา่ใช้จ่ายไมม่าก วิธีการสําหรับการสอบภาคปฏิบตัิ 3 อยา่งคือ 

- หากคณุมีอายุไม่น้อยกว่า 17 ปี และสอบผ่านภาคทฤษฎี จะได้รับใบขบัขี
ชัวคราวสําหรับขบักบัผู้แนะนํากํากบั (ผู้ ทีมีประสบการณ์ในการขบัรถยนต์มี
ใบขบัขีอย่างตํา 8 ปี และไม่เคยถกูระงบัสิทธิในช่วง 3 ปีก่อนหน้า) จะมีคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งชือลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด และต้องฝึกขบั
กบัผู้แนะนํากํากบัอยา่งตํา 3 เดือน 

- หากคณุมีอายไุม่น้อยกว่า 17 ปี ได้เรียนพื �นฐานการขบัรถยนต์จากโรงเรียน
สอนขบัรถยนต์ 6 ชัวโมง สอบผ่านภาคทฤษฎี สามารถฝึกขบักับผู้แนะนํา
กํากบัทีเลือกได้ด้วยตวัเองอยา่งน้อย 3 เดือน 

- หากคณุมีอายไุม่น้อยกว่า 18 ปี ได้เรียนพื �นฐานการขบัรถยนต์จากโรงเรียน
สอนขบัรถยนต์ 20 ชัวโมง สอบผ่านภาคทฤษฎี จะได้รับใบขบัขีชัวคราวไม่
ต้องมีผู้แนะนํากํากบัจะต้องฝึกขบัอยา่งน้อย 3 เดือน 
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ใบอนญุาตชัวคราวโดยมีผู้แนะนํากํากบัมีอาย ุ3 ปี ใบอนญุาตชัวคราวทีไม่ต้อง
มีผู้แนะนํากํากบัมีอาย ุ1 ปี 6 เดือน และเมือจะฝึกขบัจะต้องติดตวัอกัษร L ไว้ที
กระจกหลงัตามตวัอยา่ง 

ข้อควรระวัง ห้ามฝึกขบัระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 06.00น.ของวนัรุ่งขึ �นทีเป็นวนัศกุร์ 
เสาร์ อาทิตย์ และวันก่อนทีจะเป็นวันหยุด และสามารถรับคนอืนนอกจากผู้ แนะนํา
กํากบัได้ด้วย 

การสอบภาคปฏิบตัิต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และมีการเปลียนแปลงโดย
ยกเลิกการขบัเข้าทีจอดรถเป็นการควบคมุดแูลลว่งหน้า เพือให้ผู้สมคัรสอบมีความรู้ขั �น
ตําเกียวกบัรถยนต์ อปุกรณ์ควบคมุ และข้อควรระวงัก่อนการออกรถ มี 3 ส่วนด้วยกนั
คือ  

1. การปรับทีนัง ทีรองศีรษะ เขม็ขดันิรภยั กระจกมองข้าง ตําแหนง่เบาะนัง  

2. ข้อควรระวงั (การหยดุรถ การออกจากรถ มันใจวา่ประตปิูดสนิท การเข้านัง)  

3. การตรวจสอบทัวไป (ระดบัลมยาง เบรก พวงมาลยั นํ �ามนัเครือง ไฟ ระบบ
หมนุเวียนอากาศ ไฟเลี �ยว แตร) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการสอบถอยหลังตรง การกลับรถบนถนน และการจอด
ระหว่างรถสองคนั และนบัตั �งแต่วนัที 1 ธันวาคม 2549 จะทําการสอบดงักล่าวบนถนน
สาธารณะ โดยมีเวลาสอบเพิมขึ �นอีก 15 นาทีเป็นประมาณ 40 นาที (จากเดิม 25 นาที) 
และถ้าสอบภาคปฏิบัติไม่ผ่านสองครั �ง จะต้องเข้าเรียนทีโรงเรียนสอนขับรถยนต์ 6 
ชัวโมง ช่วงสองปีแรกทีได้รับใบขับขี  หากก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกล่าวคือ มี
ผู้ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องสอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตัิใหม ่
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อยู่กี
ปีจงึจะขอสัญชาตเิบลเยยีมได้ 

สวสัดีคะ่ 

 ดิฉนัอยูเ่บลเยียมจะครบ 3 ปีแล้ว กําลงัจะทําเรืองขอสญัชาติเบลเยียม แตฟั่งมา
วา่ ต้องรอให้ครบ 5 ปี ก่อนจงึจะขอได้ จริงเท็จอยา่งไรคะ 

สวัสดคีรับ 

 เป็นนโยบายของว่าที รัฐบาลใหม่เบลเยียมว่า จะแก้กฎหมายการเปลียน
สญัชาติเบลเยียมสําหรับชาวต่างชาติจาก 3 ปี เป็น 5 ปี และต้องมีความรู้ขั �นพื �นฐาน 
ภาษาราชการภาษาใดภาษาหนึงด้วย ทั �งนี � จะต้องมีการร่างกฎหมายผา่นให้สภารับรอง
และประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ ซึงต้องใช้เวลาพอสมควร 
กล่าวคือ ต้องมีรัฐบาลใหม่เสียก่อน และพรรคร่วมรัฐบาลยอมรับนโยบายดงักล่าวด้วย 
(กรณีทีมีการเปลียนแปลงพรรคการเมืองอาจจะเปลียนนโยบายไปก็ได้) จึงจะเข้า
กระบวนการร่างกฎหมาย แปรญตัติ รับรองกฎหมาย ประกาศใช้ใน Moniteur Belge 

 ถ้าคุณอยู่ครบ 3 ปีก็รีบไปยืนขอได้เลยครับ แต่อย่าลืมเรียนภาษาท้องถินด้วย 
จะได้พดูคยุและเข้าใจเรืองราวตา่ง ๆ มากขึ �น โชคดีครับ 

ก่อนตอบจดหมายขอแจ้งข่าวดีเรืองใบขบัขีทีได้ตอบไปฉบบัทีแล้ววา่ มีประกาศ
ทางการเบลเยียมลงวนัที 21 มกราคม 2551 ให้ผู้ ทีมีใบขบัขีรถยนต์ของไทย รถยนต์
สว่นบคุคลชัวคราว รถยนต์สว่นบคุคลตลอดชีพ และรถยนต์สว่นบคุคลมีกําหนดเวลา 5 
ปี ทั �งแบบเดิม และแบบใหม่ทีออกโดยคอมพิวเตอร์ ได้รับการรับรองในเบลเยียม 
ภายใต้กฎหมายฉบบัวนัที 16 มีนาคม ค.ศ. 1968 มาตรา 23 ใบอนญุาตขบัรถของไทย
ดงักลา่วสามารถเทียบเท่ากบัใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมประเภท B (รถยนต์ทีมี
นํ �าหนกัไมเ่กิน 3,500 กิโลกรัม และใช้บรรทกุคนโดยมีทีนังไมเ่กิน 8 ทีนัง (ไมร่วมคนขบั) 
หรือใช้ขนของ หรือมีสิงพวงนํ �าหนกัไม่เกิน 750 กิโลกรัม) หากทา่นประสงค์จะยืนขอมี
ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม โปรดนําเอกสารและหลกัฐานสําคญัไปยงั commune ที
ทา่นมีถินพํานกั ประกอบด้วย ใบอนญุาตขบัรถต้นฉบบั พร้อมคําแปลทีได้รับการรับรอง
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จากทางการหรือสถานเอกอคัรราชทตูฯ (หากทา่นอาศยัใน commune ฟลานเดอร์ให้
แปลเป็นภาษาดชัท์ หากอยูใ่น commune ฝรังเศสให้แปลเป็นภาษาฝรังเศส) รูปถ่าย 2 
ใบ บตัรประจําตวัประชาชน และเงินค่าธรรมเนียม 16 ยโูร แนบไปในการยืนขอ
ใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียม 

อนึง คนไทยทีสามารถยืนขอมีใบอนญุาตขบัรถของเบลเยียมได้นั �น จะต้องมี
ใบอนุญาตขบัรถของไทยทีออกให้ก่อน ได้รับอนุญาตให้มีถินพํานักในเบลเยียม เพือ
ป้องกันคนไทยทีอยู่ทีนีแล้วกลบัไปทําใบขบัขีทีเมืองไทย(ซึงอาจจะได้ง่ายกว่า) มาขอ
เปลียนใบขบัขีเบลเยียม ข้อมลูทีตอบไว้ก็ใช้ได้สําหรับผู้ ทีต้องการสอบใบขบัขีเบลเยียม
ใหมเ่ทา่นั �น 
 
หากเกบ็ของมีค่าได้ ต้องทาํอย่างไร 

สวสัดีคะ่   

ดิฉนัเก็บกระเป๋าสตางค์ได้และมีเงินอยู่จํานวนหนึง ดิฉนัจะทําอย่างไรดีคะ ไม่มี
รายละเอียดหรือนามบตัรของเจ้าของ ไมรู้่วา่จะทําอยา่งไรดี เก็บไว้ก็กลวับาป                 

จจ. 

สวัสดคีรับ 

จะว่าเป็นโชคก็ไม่ใช่โชค จะว่าเป็นลาภก็ไม่ใช่ลาภ ในประเทศเบลเยียมมี
กฎหมายกําหนดหลกัปฏิบตัิในเรืองดงักลา่ววา่ 

- หากเก็บของได้ไมส่ามารถเก็บไว้เป็นของตนเอง 
- ถ้าของเก็บได้ในสถานทีสาธารณะ กฎหมายระบวุ่า จะต้องนําส่งของให้กบั

คอมมนูของเขตทีเก็บของนั �นได้ ซึงจะมีกระบวนการจดัการกบัของทีเก็บได้
นั �นเป็นขั �นตอน และตามกําหนดเวลา กล่าวคือ ยังคงเป็นกรรมสิทธิ�ของ
เจ้าของเป็นเวลาหกเดือน หลกัจากนั �น จึงจะตกเป็นของคอมมนูทีจะทําการ
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ขายทอดตลาด หรือดําเนินการตามกฎระเบียบของหน่วยงาน เช่น ระเบียบ
ของการรถไฟเบลเยียมวา่ด้วยการเก็บของทีไมมี่เจ้าของในรถไฟ เป็นต้น 

- ถ้าของเก็บได้ในทีดินหรือสถานทีส่วนบุคคล เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงหนงั 
โรงเรียน จะต้องนําส่งให้กบัผู้ รับผิดชอบสถานที เช่น ผู้จดัการซุปเปอร์มาร์
เก็ตหรือโรงหนัง หรือผู้ อํานวยการโรงเ รียน และให้คนเก็บได้เป็นผู้
ครอบครองหากไม่สามารถหาเจ้าของได้  แต่จะมีกรรมสิทธิ�ในสิงของนั �น
อย่างถกูต้องตามกฎหมายหลงัจาก 30 ปีทีไม่มีเจ้าของมาแสดงตน มิฉะนั �น
จะมีความผิดอาจต้องโทษจําคกุระหว่าง 8 วนัถึง 2 ปี หรือโทษปรับ 26 ยโูร 
ถึง 500 ยโูร เมือเจ้าของตามกฎหมายได้แสดงสิทธิและมีหลกัฐานการเป็น
เจ้าของ 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วหากท่านเก็บธนบัตร 100 ยูโรได้และไม่คืน
เจ้าของอาจจะไม่ส่งผลใด ๆ แต่ถ้าเก็บกระเป๋าบรรจุเงินจํานวนมากได้และเงียบเฉย 
หากเจ้าของสามารถสืบสาวจนพบว่าท่านครอบครองอยู่ ก็เสียงต่อการถกูลงโทษจําคกุ
หรือปรับดงักลา่วข้างต้น 

จดทะเบยีนอยู่ร่วมกนั ไม่ได้จดทะเบยีนสมรส มีสิทธิรับมรดกหรือไม่ 

สวสัดีคะ่กอง บก.เพือนไทย  

  ดิฉันมาอยู่กบัแฟนชาวเบลเยียมโดยจดทะเบียนโคอาบิตาซิออง อยากทราบว่า
ถ้าแฟนเสียชีวิต ดิฉันจะมีสิทธิในมรดกหรือไม่อย่างไร ขอบคุณมากนะคะสําหรับ
คําตอบ 

 ส. 

สวัสดคีรับคุณ ส. 

สิทธิในมรดกตามกฎหมายของคู่สมรสกับผู้ ทีจดทะเบียนอยู่ ร่วมกันตาม
กฎหมายจะแตกตา่งกนั เพิงจะมีกฎหมายลงวนัที 28 มีนาคม 2007 ทีแก้ไขเรืองการรับ
มรดก โดยให้สทิธิการพํานกัอาศยัอยูต่อ่ (l’usufruit) ในบ้าน (หรือสิทธิตามสญัญาเช่า) 
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ทีได้อาศยัอยู่ร่วมกนัของครอบครัว รวมทั �งเฟอร์นิเจอร์ทีใช้ด้วย แต่ไม่มีสิทธิทีจะได้รับ
สว่นแบง่ในทรัพย์สินมรดกอืน รวมถึงผลประโยชน์ทีจะเกิดจากเงินสดหรือพนัธบตัรหรือ
หุ้นทีจะตกไปยงัผู้ มีสิทธิในมรดกตามกฎหมาย เหมือนกบัคูส่มรสทีจดทะเบียนสมรสจะ
ได้รับสิทธิในมรดกเฉกเช่นบุตรของเจ้าของมรดกและได้รับดอกเบี �ยหรือเงินปันผลใน
ทรัพย์สินมรดกจนกว่าจะเสียชีวิต กรรมสิทธิ�ในบ้านและเงินสดหรือหุ้นจึงจะตกไปถึง
ผู้ รับมรดกตามกฎหมายตอ่ไป 

เว้นแต่เจ้าของมรดกได้ทําพินยักรรมยกให้คู่ครองทีจดทะเบียนอยู่ร่วมกันตาม
กฎหมายจงึจะมีสิทธิได้รับมรดกตามทีระบไุว้ในพินยักรรมและจะต้องเสียภาษีมรดกใน
อตัราทีตําเฉกเชน่คูส่มรสทีจดทะเบียนสมรส 

การซื Uอสินค้าทางอนิเทอร์เน็ตและชาํระเงนิด้วยบตัรเครดติ 

สวสัดีค่ะ ใช้เครดิตการ์ดชําระค่าสินค้าทางอินเทอร์เน็ตอนัตรายไหมคะ เห็นว่า
สะดวกดีแตก็่กล้า ๆ กลวั ๆ อา่นขา่วเหน็วา่มีแฮกเกอร์อยูเ่รือยเลย 

สจ. 

สวัสดคีรับคุณ สจ. 

การชําระค่าสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตจะต้องระบุข้อมูลเลขบัตร (16 
หลกั) วนัหมดอายุ และเลขสามตวัสดุท้ายด้านหลงับตัร เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีระบบ
ความปลอดภยัทีเชือถือได้คือ มีการแปลงโค้ดทําให้ผู้ อืนไม่สามารถอ่านได้ กฎหมาย
เบลเยียมคุ้มครองให้บริษัทบตัรเครดิตต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กบัผู้ ถือบตัรทีถกูโกงโดย
บคุคลทีสาม หากพบรายการคา่ใช้จ่ายผิดปกติให้รีบโทรแจ้ง CardStop 070 344 344 
และไม่แนะนําให้ใส่รหัสบัตรหรือรหัสส่วนตัวใด ๆ ในเครื องคอมพิวเตอร์ตาม
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรือเครืองทีไม่ใช่เครืองส่วนตวัของคณุเอง เพราะอาจจะมีโปรแกรม
เก็บข้อมลูทีคณุพิมพ์ไว้ได้ 
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ค่าเลี UยงดูลูกติดจากการสมรสครัUงก่อน ทรัพย์สินใดถูกยึดได้ ยึดไม่ได้ หากถูก
ฟ้องร้อง  

สวสัดีคะ่คณุชาดําเย็นและผู้บริหารนิตยสารเพือนไทยทา่นอืน ๆ 

เอเป็นหนึงในสมาชิกเพือนไทย อยากรบกวนถามข้อกฎหมายของเบลเยียมนะ
คะ คือวา่ตอนนี �เอแตง่งานกบัคนเบลเยียมเขามีลกูติด 2 คน อาย ุ 18 ปี กบั อาย ุ15 ปี 
เป็นผู้ชาย ตอนนี �สามีเอถกูหกับญัชีทกุเดือนประมาณ 300 ยโูรต่อเดือน เพือเป็นค่า
เลี �ยงดบูตุร แต่ปัญหามนัเกิดเมือแม่ของลกูมีจดหมายจากทนายมาเรียกค่าเลี �ยงดเูพิม
และย้อนหลงัตั �งแตปี่ 2003 จนถึงปัจจบุนั โดยจดหมายนั �นได้แนบใบเสร็จตา่ง ๆ มา
เรียบร้อย และทีเออยากทราบคือว่าเขาไม่สามารถเลี �ยงลูกได้ เราฟ้องเพือเอาลูกมา
เลี �ยงเองได้เปลา่คะ เพราะวา่เอก็ไม่มีลกู และตามทีเขาเรียกร้องสามีเอต้องจ่ายตามนั �น
หรือเปลา่คะ แล้วถ้าต้องจ่ายจะต้องจ่ายทกุครั �งทีเขาเรียกร้องหรือเปลา่คะ  ลืมบอกไป
วา่ในจดหมายทนายนั �น เขาบอกวา่ไม่จ่ายจะมายดึของในบ้านเพือขาย เอก็เลยอยาก
ทราบอีกว่าถ้าของในบ้านสิงนั �นเป็นสิงทีเอซื �อเขามีสิทธิไหมคะ แล้วถ้าเอทํางานหากมี
การอายดัเงินในบญัชีอีก ถ้าเป็นบญัชีร่วมระหว่างเอกับสามีเขามีสิทธิไหมคะ  ตอนนี �
กงัวลมากค่ะเนีองจากเอก็พึงมาอยู่ใหม่ภาษาก็ยงัไม่ได้ (แต่ทีว่าเอทํางานเพราะว่าไป
ทํากบัสามีน่ะค่ะ เจ้านายเป็นญาติของสามีน่ะค่ะเขาถึงให้เอทํา)  อยากทราบเกียวกบั
สินสมรส และข้อกฎหมายทีจะต้องจ่ายต่อภรรยาเก่าทีเรียกร้องค่าเลี �ยงดลูกูเพิมน่ะค่ะ 
รบกวนชว่ยตอบเอด้วยนะคะ     

ขอขอบพระคณุอยา่งสงู 

เอ 

ปล. อยากให้เพิมมุมหนึงในนิตยสารเกียวกับวัฒนธรรมของชาวเบลเยียมน่ะค่ะเช่น
เมือไรทีชนแก้ม 3 ที เมือไรทีชนแก้ม 1 ที อะไรประมาณนี �นะ่คะ่ ขอขอบพระคณุอีกครั �ง 
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สวัสดคีรับคุณเอ  

1. เมือหย่ากันแล้ว บิดา มารดา ยังต้องรับผิดชอบค่าเลี �ยงดูและค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การศกึษาของบตุรเท่า ๆ กนั ถือว่าเป็นภาระหน้าทีตามกฎหมาย จนกว่าบตุรจะบรรล-ุ
นิติภาวะและมีงานทํามีรายได้ (หากยงัเรียนไมจ่บปริญญาก็ต้องสง่เสยีกนัตอ่ไป)  

2. สามีคณุคงไม่สามารถฟ้องเอาบุตรมาเลี �ยงดเูองได้ เพราะศาลได้ตดัสินไปแล้วโดย
ยดึถือประโยชน์สงูสดุทีจะเกิดกบัเดก็วา่จะอยูก่บัพอ่หรือแม ่

3. หากค่าใช้จ่ายทีทนายเรียกร้องเพิมเติมเป็นภาระของสามีคณุจริง เขาก็มีสิทธิมายึด
ข้าวของในบ้านไปขายได้ ยกเว้นของที เ ป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ (เสื �อผ้า
เครืองประดบั) หรือมีหลกัฐานพิสจูน์ได้เช่นมีใบเสร็จชือคณุ สําหรับบญัชีธนาคารหาก
เป็นสองชือ ต้องมีหลกัฐานพิสจูน์วา่มีสว่นทีเป็นของคณุ เช่น เงินโอนจากเงินเดือน ก็จะ
ไมส่ามารถแตะต้องได้ 

ขอบคุณสําหรับคําแนะนําให้ลงเรืองวฒันธรรมเบลเยียม เพือนไทยได้ลงมารยาทบน
โต๊ะอาหารให้แล้วตั �งแต่ฉบบัทีแล้ว ขอเลา่เรืองชนแก้มก่อน จะทํากนัเฉพาะในหมู่ญาติ
สนิทหรือเพือนฝงูใกล้ชิดเท่านั �น ถ้ามีคนแปลกหน้าหรือเพิงพบครั �งแรกมาขอชนแก้มละ
ก็หนัอีกแก้ม (ก้น) ให้ชนแทนละกนั ส่วนจะเป็น 1 ครั �งหรือ 3 ครั �ง ก็แล้วแต่โอกาส ถ้า
นาน ๆ พบกันทีก็ 3 ครั �ง (ให้หายคิดถึง) แต่ถ้าเจอหน้าทุกวนัก็ครั �งเดียวพอ เว้นแต่ว่า
เป็นพอ่ยอดดวงใจก็ให้เขาไป 3 ครั �งแถมจุ๊บปาก (อยา่งดดูดืม) อีกหนึงครั �ง 
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ค่าเลี Uยงดบุูตร 

สวสัดีคะ่ 

จะขอสอบถามเกียวกบั Alimentatie ตามกฎหมายของเบลเยียม บตุรทีอาย ุ22 
ปี เรียนจบ ปริญญาโทที Gent University แล้ว สามารถเรียกคา่เลี �ยงด ู(Alimentatie) 
จากบิดาได้อีกหรือไม่คะ ค่าเลี �ยงดบูตุรนี �ผู้ เป็นพ่อและแม่ (พ่อแม่หย่าขาดกนั) ต้อง
รับผิดชอบไปจนถงึเมือไหร่  เพราะคําสังศาลมีแตกํ่าหนดวนัเริมจ่าย แตไ่มบ่อกวา่สิ �นสดุ
เมือใด จงึไปหาข้อมลูจากเวบ็ไซต์กฎหมาย แตไ่มแ่น่ใจ 100 % คือเมือบตุรเรียนจบได้
วฒิุการศกึษาเรียบร้อยแล้ว พอ่แมก็่ไมต้่องจา่ยคา่เลี �ยงดอีูกตอ่ไป 

แต่มีอีกข้อสงสยัว่า หากบตุรอยากเรียนต่อไปเรือย ๆ อย่างนี �พ่อแม่(ซึงหย่า
ขาดกนัแล้ว) ก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเลี �ยงดไูปตลอดเรือย ๆ จนหยดุเรียนหรือไม ่
กฎหมายเบลเยียมกําหนดว่าอย่างไร พอมีท่านใดทราบหรือแนะนําได้ไหมคะ คือสามี
โดนเรียกคา่เลี �ยงดบูตุรจากภรรยาคนก่อนตอ่ ทั �ง ๆ ทีบตุรก็เรียนจบโทแล้ว อายก็ุ 22 ปี 
ยา่ง 23 แล้ว เขาอ้างวา่ลกูอยากเรียนโทอีกใบ อย่างนี �จะแก้ปัญหาได้อย่างไร ศาลจะ
ชว่ยได้ไหม โปรดแนะนําด้วยนะคะ    

 
สวัสดคีรับ 
 การสง่เสียเลี �ยงดบูตุรทีเรียนไมจ่บสกัที ปกติแล้วหน้าทีสง่เสีย เลี �ยงดบูตุรจะ
สิ �นสุดลงเมือบุตรได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรทีพร้อมสําหรับการทํางาน 
ประกอบอาชีพ แม้วา่ในภายหลงัจะต้องการเรียนเพิมเติมอีก ก็ไมถื่อวา่เป็นความจําเป็น
ทีจะต้องได้รับการสง่เสียเลี �ยงดอีูกตอ่ไป 
 อยา่งไรก็ตาม กรณีทีเรียนมหาวิทยาลยั และบตุรหยดุพกัการเรียนหนึงปี ก่อนที
จะจบ  ก็ยงัถือวา่ต้องรับผิดชอบสง่เสียตอ่ไปจนกวา่จะจบ 
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อายุเท่าไหร่จงึบรรลุนิตภิาวะ 
สวสัดีคะ่  

ดิฉนัอยากทราบวา่บรรลนิุติภาวะนีอายเุทา่ไหร่คะ 18 หรือ 20 ปี คะ  
 
สวัสดคีรับ 
 สําหรับประเทศเบลเยียมประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 388 ระบวุ่า “ผู้ เยาว์คือ 
บคุคล ผู้ซึงจะมีเพศใดก็ตามทียงัไม่มีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์” และมาตรา 488 ระบวุ่า 
“การบรรลุนิติภาวะกําหนดขึ �นเมือบุคคลมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ทําให้มี
ความสามารถในการลงนามทํานิติกรรม เอกสาร สญัญาได้ตามกฎหมาย”  
 สําหรับกฎหมายไทยนั �น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 19 ระบวุ่า 
“บคุคลทีเป็นผู้ เยาว์จะบรรลนิุติภาวะเมืออายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ และผู้ เยาว์จะบรรลนิุติ-
ภาวะเมือสมรส หากการสมรสนั �นได้กระทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448” ก็คงต้อง
แยกแยะกนัให้ดีวา่จะบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายเบลเยียม  
 หน้าหนาวกําลงัจะผ่านไป ใบไม้ดอกไม้จะเริมผลิดอกออกใบ ชีวิตทีมีสีสนัจะ
หวนกลบัมาอีกครั �ง พร้อมกบัอากาศทีอบอุ่นขึ �น เราคงจะได้พบเห็นรอยยิ �มบนใบหน้า
คนทัวไปมากขึ �น หลงัจากห่อตวัอยู่ในเสื �อผ้าทีหนาเตอะ (คนเบลเยียมบอกว่า “วนัไหน
ฟ้าใส ใจก็พลอยปลอดโปร่ง วนัไหนฟ้าครึ �ม ใจก็ซมึเศร้า”) วฏัจกัรของกาลเวลา มีหนาว 
มีร้อน ชีวิตคนเราก็เช่นกนั มีสขุ มีทกุข์ ขอให้ทกุท่านรู้เท่าทนักบัสิงทีเกิดขึ �นว่าเป็นเรือง
ธรรมดา ไม่ต้องตีโพยตีพายหรือกระวนกระวายกบัเหตกุารณ์ทีประสบ แต่ใช้สติในการ
ดําเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวนั ทกุอย่างเป็นอนิจจงัตามทีท่านเจ้าคณุนร
รัตน์ราชมานิตกลา่วไว้วา่ “มีลาภ ก็มีเสือมลาภ มียศ ก็มีเสือมยศ มีสรรเสริญ ก็มีนินทา 
เป็นของคูก่นัมา...” 
 
 
      



 
 

94 
 

การเรียนภาษา 

สวัสดค่ีะ คุณชาดาํเยน็ 
ดิฉนัเริมเรียนคอร์สภาษาฝรังเศสกบัโรงเรียนเพือนไทยเมือต้นเดือน ก.พ. และเป็น

ครั �งแรกทีดิฉนัร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในฐานะสมาชิก รู้สกึประทบัใจในความตั �งใจ
และการเตรียมการสอนของคณุครูกุ๊กไก่ จนต้องขอแสดงความชืนชมผา่นมาทางคณุชา
ดําเยน็คะ่   

เสียดายทีมีเพือนสมาชิกมาเรียนไม่มากพอทีครูจะแยกสอนได้ 2 ระดบัตามที
วางแผนไว้ ทําให้ดิฉนัและเพือนอีก 2 คนต้องเรียนร่วมกบัเพือนทีเขาเคยเรียนกนัมาแล้ว 
เราเลยเรียนกนัไมท่นัพวกเขา แตค่รูกุ๊กไก่ก็พยายามช่วยไมใ่ห้เรารู้สกึท้อกบัการเรียน ...
คุ้มค่ากบัทีดิฉนัต้องนังรถไฟจากเมือง Ghent ไปเรียนไกลถึงเมือง Brussels หวงัเป็น
อย่างยิงว่าโรงเรียนเพือนไทยคงจดัหลกัสตูรดี ๆ ทีน่าสนใจมาให้สมาชิกไปอีกเรือย ๆ 
นะคะ    

ส้มป่อย 

 

สวัสดคีรับคุณส้มป่อย 
ดีใจทีคณุได้ไปเรียนภาษากบัโรงเรียนเพือนไทย เราพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมที

จะเป็นประโยชน์กบัคนไทยในเบลเยียม โดยเฉพาะอย่างยิงการให้ความรู้ ความเข้าใจ
สําหรับการใช้ชีวิตในเบลเยียมได้อย่างมีความสขุ นอกจากนิตยสารเพือนไทยทีสมาชิก
หลายคนบอกมาว่า เป็นเพือนคู่ใจจริง ๆ ทั �งในห้องนอน ห้องนํ �า ห้องรับแขก อ่านได้ทกุ
ที ไมต้่องรบกวนใคร  

คอร์สต่อไปจะเป็นการสอนแก้ไขเสื �อผ้า มีสมาชิกทีมีความรู้และต้องการจะสอน
เพือนสมาชิกด้วยกนัเป็นธรรมทาน เอ้า.. สมาชิกท่านใดมีความรู้ ความชํานาญด้านใด 
ต้องการจะเผยแพร่วิชาการให้เพือนคนไทยด้วยกนั แจ้งมาได้เลย สมาคมเพือนไทยจะ
จดัสรรด้านสถานที และสิงอํานวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม ช่วยกนัคนละไม้
คนละมือ ชว่ยกนัทําความดี วนัละ เลก็วนัละน้อย คอ่ย ๆ ทํา 
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ได้บตัรสีเหลืองแล้ว จะออกจากเบลเยียมเพื
อกลับประเทศไทยไปดแูลลูกได้
หรือไม่ 
สวัสดค่ีะ  

ดิฉันชือ นาง ร. แต่งงานกับคนเบลเยียมและได้เข้ามาอยู่อาศยัในเบลเยียมเป็น
เวลา 2 ปีแล้วคะ่ และทีนีได้ออกบตัร ID (สีเหลือง สําหรับ 5 ปี) ให้กบัดิฉนัเรียบร้อยแล้ว 

ดิฉนัขอเรียนถามว่า : ถ้าดิฉนัจะกลบัไปเยียมลกูชาย (อาย ุ16 ปี) ทีเมืองไทยเป็น
ระยะเวลา 1 ปี (หรือนานกว่านี �ได้เป็นระยะเวลาเท่าไร) ดิฉันจะมีปัญหาในการกลบัมา
ในเบลเยียม หรือในการต่ออายบุตัร ID ของเบลเยียมหรือไม่ หรือมีขั �นตอนการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบของเบลเยียมอย่างไร ดิฉันขอคําแนะนําด้วยค่ะ....ขอความอนเุคราะห์
ตอบดว่นด้วยคะ่ เนืองจากลกูชายดิฉนักําลงัมีปัญหาเรืองการเรียน ดิฉนัต้องการไปดแูล
เขาเร็วทีสดุ 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมเพือนไทยใน
เบลเยียม และขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี �ด้วยคะ่ 

 

สวัสดคีรับคุณ ร. 

คณุสามารถเดินทางไปอยู่เมืองไทยได้ แตร่วมเวลาแล้วจะต้องไม่เกินหนึงปี คณุจะต้อง
เดินทางกลบัมาเบลเยียมก่อน มิฉะนั �นเจ้าพนกังานสามารถตดัสิทธิในการมีถินทีอยู่ใน
เบลเยียมได้  

กฎหมายเกียวกบัคนตา่งด้าวของเบลเยียม ลงวนัที 15 ธนัวาคม 1980 หมวดห้า 
ว่าด้วยการออกนอกประเทศและการเดินทางกลบัของคนต่างด้าว มาตรา 19 วรรค 1 
ระบวุา่ คนตา่งด้าวทีถือบตัรประจําตวัตา่งด้าวให้มีถินพํานกัอาศยัในเบลเยียม เมือเดิน
ทางออกนอกเบลเยียม มีสทิธิเดินทางกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ภายในหนึงปี 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากทีคณุอยู่เบลเยียมครบสามปี คณุมีสิทธิขอสญัชาติ
เบลเยียมจากการแตง่งานกบัคนเบลเยียมและอยูด้่วยกนัครบสามปี หลงัจากได้สญัชาติ
เบลเยียมแล้วคณุสามารถไปอยู่เมืองไทยนานเท่าใดก็ได้ ดงันั �น ถ้าคณุเดินทางไป
เมืองไทยขณะนี � จะต้องเดินทางกลบั มาก่อนครบหนึงปี และทําการยืนขอสญัชาติ
เบลเยียมเมืออยูไ่ด้ครบสามปีแล้วหลงัจากวนัทีได้รับบตัรครั �งแรก 
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กฎจราจรเบลเยียม ข้อมูลเรื
องวีซ่าเบลเยยีม 

สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 
คําถามแรก เนืองจากดิฉันได้ใบขบัขีมาด้วยการนําใบขบัขีไทยไปแลก เลยไม่มี

โอกาส ได้ศกึษากฎจราจรของเบลเยียมได้ทั �งหมด จนบดันี �ก็ยงัไมมี่เวลาได้ศกึษาค่ะ 
สําหรับกฎจราจรของไทยก็รู้ดีพอสมควร แตก็่ยงัมีข้อแตกตา่งอีกมากสําหรับกฎจราจร
ของเบลเยียมคะ่ อยากทราบวา่ เวลาจอดรถข้างถนนนั �น จําเป็นหรือไมที่จะต้องจอดรถ
หนัหน้าไปในทิศทางเดียวกบัรถคนัอืน ๆ เช่นขบัรถมาทางขวา เห็นด้านซ้ายมีทีจอดวา่ง
อยู่ เราขบัข้ามฝังไปจอดเลย โดยไม่ต้องหนัหน้ารถไปในทางเดียวกบัคนัอืน ได้หรือไม่
คะ 

คําถามที 2 เบลเยียมมีวีซา่แบบเข้าออกหลายครั �ง (Multiple Visas) ในระยะเวลา
นาน ๆ เหมือนเช่นของสหรัฐอเมริกา ทีให้วีซา่แบบเข้าออกหลาย ๆ ครั �งในระยะเวลา 5 
ปี หรือ 10 ปี บ้างไหมคะ และบคุคลประเภทใดทีจะมีโอกาสขอวีซา่ประเภทนี �ได้ 

ขอบคณุมากคะ่               
คณุแม ่7 สี 

 

สวัสดคีรับคุณแม่ 7 สี 
นาน ๆ จะมีคําถามเกียวกับกฎจราจรสกัที บางอย่างก็เป็นเรืองทีน่ากงัขาจริง ๆ 

เกียวกับกฎจราจรเบลเยียม พ.ร.บ.การจราจรและการใช้ถนนสาธารณะ 1 ธันวาคม 
ค.ศ. 1975 (ประกาศ 9.12.1975) หมวดสอง ว่าด้วยการใช้ถนนสาธารณะ มาตรา 23 
การจอดและหยดุรถ 

23.1 ยานพาหนะทีหยดุหรือจอดจะต้องปฏิบตัิดงันี � 
1. ข้างขวาของทิศทางวิง กรณีทีถนนเดินทางเส้นทางเดียว (วนัเวย์) สามารถจอด

ข้างใดข้างหนึงของถนนได้ 
สรุปคือ ต้องจอดฝังขวาของทิศทางทีรถวิงตามปรกติ ขบัเข้าจอดฝังซ้ายโดยหนั

รถสวนทางกบัทิศทีรถวิงมาไม่ได้ ชาดําเย็นก็จอดเป็นประจําหน้าบ้าน โชคดีทีตํารวจใจ
ดี สิงทีเราทําหรือปฏิบตัิเป็นปกติและยงัไม่โดนลงโทษ อย่าเพิงเข้าใจว่าไม่ผิดกฎหมาย 
เพียงแต่ยงัไม่ถกูลงโทษเท่านั �น ความผิดดงักล่าวถือเป็นโทษลําดบัที 1 ค่าปรับ 11 ยโูร 
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ก่อนทีจะสรุปอะไรก็ต้องค้นหาข้อกฎหมายมาอ้างอิง อย่าไปฟังคนโน้นพดูทีคนนี �พดูที 
ถ้าไมเ่ข้าใจก็ต้องถามไถ่จากแหลง่ข้อมลูทีเชือถือได้ 

คําถามที 2 วีซ่าทีสถานทตูเบลเยียมจะออกให้สําหรับผู้ ยืนขอเพือเดินทางมายงั
เบลเยียม จะมี 5 ประเภทขึ �นอยูก่บัวตัถปุระสงค์ และระยะเวลา ดงันี �ครับ 

วีซ่าเชงเกน แบบเอ วีซา่สําหรับการเดินทางผา่นในสนามบิน ปรกติแล้วการเดิน
ทางผ่านเพือรอต่อเครืองบินในสนามบินระหว่างประเทศจะไม่ต้องใช้วีซ่า แต่ผู้ ถือ
สญัชาติบางประเทศจะต้องขอวีซา่ประเทศนี �เพือเดินทางผ่านเพือรอตอ่เครืองบินในเขต
รอตอ่เครืองบินระหวา่งประเทศ 

วีซ่าเชงเกน แบบบี เป็นวีซ่าสําหรับการเดินทางผ่านจากประเทศทีสามเข้ายงั
ประเทศเชงเกนหนึงหรือหลายประเทศ และเดินทางกลบัออกไปยงัอีกประเทศหนึงทีอยู่
นอกเขตเชงเก้น มีอายไุมเ่กิน 5 วนั 

วีซ่าเชงเกน แบบซี เป็นวีซ่าสําหรับการเดินทางเข้าประเทศเชงเกน พํานกัอยู่ได้
เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 90 วนั ภายในชว่งเวลา 6 เดือน อาจเป็นวีซา่เข้าออกครั �งเดียวหรือ
หลายครั �ง 

วีซ่าเบลเยียม แบบดี เป็นวีซ่าออกให้สําหรับผู้ ทีจะมาพํานักอาศัยอยู่ใน
เบลเยียมเป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วนั เป็นวีซ่าทีมีผลเฉพาะเบลเยียมเท่านั �น แต่ใช้ได้
สําหรับการเดินทางผา่นเข้าหนึงหรือหลายประเทศเชงเกน 

วีซ่าเบลเยียม แบบดี+ซี เป็นวีซ่าสําหรับการเดินทางเข้ามาเบลเยียม และ
สามารถเดินทางเข้าประเทศเชงเกนในชว่งสามเดือนระหวา่งการรอบตัรประจําตวั 

สรุปแล้วไมมี่วีซา่สําหรับการเดินทางเข้าออกในช่วงระยะห้าปีสิบปีเหมือนอเมริกา  
สําหรับการเดินทางเข้าออก เพราะถ้าอยู่เกินสามเดือนจะต้องลงทะเบียนในคอมมนูที
อยู่และออกบตัรประจําตัวต่างด้าวให้ นักท่องเทียวจะมีวีซ่าแบบซี เมือหมดอายุและ
เดินทางกลบัไปแล้วจะต้องรอเวลาอีก 90 วนัถงึจะขอวีซา่เดินทางกลบัไปได้อีก 

 
 
     
 



 
 

98 
 

กฎจราจร ป้าย SMOG 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

เมือช่วงประมาณเดือนมกราคม ถึงต้นกมุภาพนัธ์ ดิฉนัขบัรถอยู่บนถนนสาย
หลกั เช่นสาย E40 สงัเกตเห็นมีป้ายข้างทางเพิมขึ �นมา เป็นป้ายจํากดัความเร็ว 90 ก.ม.
ต่อ ช.ม. ใต้ป้ายมีคําว่า SMOG ดิฉันแปลกใจเพราะปรกติบนถนนสายหลกัอย่างนี �
จํากดัความเร็วที 120 กิโลเมตรตอ่ชัวโมง ดิฉนัสงัเกตดลูะแวกนั �นก็เป็นถนนปรกติ ไม่มี
การก่อสร้างทาง แตร่ถบนถนนก็พร้อมใจกนัวิงช้ากวา่ปรกติ ดิฉนัแซงไปหลายคนัจงึรู้สกึ
ถึงความผิดปรกติ แถมอีกสปัดาห์ถดัมา ป้ายพวกนี �ก็หายไป ผา่นไปสกัอาทิตย์หรือสอง
อาทิตย์ ป้ายพวกนี �ก็กลบัมาอีกแล้ว ดิฉนัคาใจมากคะ่วา่มนัเป็นป้ายอะไร ขอขอบคณุ
ลว่งหน้าทีให้ความกระจา่งคะ่                               

  กาแฟเยน็ 

 

สวัสดคีรับคุณกาแฟเยน็ (ใส่นํ Uาแขง็เยอะๆ) 
พ.ร.บ.การจราจรและการใช้ถนนสาธารณะ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1975 (ประกาศ 

9.12.1975) หมวดสอง ข้อกําหนดการใช้ถนนสาธารณะ มาตรา 11 การจํากดัความเร็ว 
11.1 ในเขตเมืองจํากัดความเร็ว 50 ก.ม.ต่อ ช.ม. ถนนบางแห่งอาจมีจํากัด

ความเร็ว 30 ก.ม.ตอ่ ช.ม. (หน้าโรงเรียน) หรือ 70 ก.ม.ตอ่ ช.ม. (ในอโุมงค์) รวมทั �งยาน
ยนต์บางชนิดทีจํากดัตํากวา่ทีกําหนด 

11.2 นอกเขตเมือง (1) จํากดัความเร็ว 120 ก.ม.ตอ่ ช.ม. บนถนนไฮเวย์ หรือถนน
สีเลนทีมีทางวิงข้างละสองเลนและมีอปุกรณ์แบ่งช่องทางทีไม่ใช่เส้นแบ่งบนพื �นผิวถนน 
(2) จํากดัความเร็วที 90 ก.ม.ต่อ ช.ม. บนถนนสีเลนทีมีทางวิงข้างละสองเลนและมีเส้น
แบ่งทิศทางวิงบนพื �นผิวถนน และบนเส้นทางสาธารณะอืน ๆ เว้นแต่มีป้ายจํากัด
ความเร็ว 70 ก.ม.ตอ่ ช.ม.(ป้าย C43) 

ป้ายจํากดัความเร็ว 90 ก.ม.ต่อ ช.ม.พร้อมกบัคําว่า SMOG ทีคณุพบบนทาง
ไฮเวย์ทีปรกติวิงได้ 120 นั �น เป็นการจํากัดความเร็วเฉพาะในวันทีสภาพอากาศ
อณุหภมิูตํา ไม่มีลมหรือความร้อนเพียงพอ สําหรับการหมนุเวียนของมลภาวะทีเกิด
จากท่อไอเสียรถยนต์ (ช่วง พ.ย.ถึง มี.ค.) อนัเป็นอนัตรายต่อผู้ ทีมีโรคทางเดินระบบ
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หายใจหรือภมิูแพ้ จึงมีการประกาศลดความเร็วจาก 120 เหลือ 90 ก.ม.ต่อ ช.ม. และ 
50 ก.ม.ต่อ ช.ม.บนถนนในเขตเมือง และขอให้ลดการใช้รถยนต์โดยใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะแทน สว่นใหญ่แล้วจะเป็นชว่งเวลาเพียงสองสามวนัเทา่นั �น ต้องฟังประกาศ
จากทางราชการ บางครั �งจํากัดเฉพาะในบางพื �นทีหรือบางภูมิภาคเท่านั �น ไม่ใช่ทัว
ประเทศ 

 
สิทธิในทรัพย์มรดกของลูกตดิ การมีชื
อเป็นหุ้นส่วนของสามีฝรั
 งในการทาํ
ธุรกจิในประเทศไทย 

เรียน คุณชาดาํเยน็ 
ดิฉันเป็นหนึงในสมาชิกเพือนไทยเมือปลายปี 08 ค่ะ มีความจําเป็นรบกวนคุณ 

ชาดําเย็นเกียวกบัข้อกฎหมายดงันี � 
ดิฉนัแต่งงานและอยู่ในประเทศเบลเยียม ปีนี �เป็นปีที 2 ค่ะ และคิดวา่อีกสกั 2-3 

ปีจะย้ายครอบครัวไปอยู่ประเทศไทย (ดิฉันมีบุตรสาว 1 คน เกิดจากสามีคนไทย 
ปัจจบุนัอาย ุ14 ปีและอยูใ่นประเทศไทย) สว่นสามีเคยมีภริยาแตเ่สียชีวิต (มีบตุร 2 คน 
คนโตบุตรชายอายุ 20 ปี และบุตรสาวอายุ 11 ปี) ก่อนแต่งงานสามีได้พาดิฉันไปทํา
สญัญากบัโนตารีมีข้อความวา่ ถ้าดิฉนัและสามีเสียชีวิตทั �งคู ่บ้านทีมีอยูจ่ะเป็นสิทธิ�ของ
บตุรทั �ง 2 คนของสามีและบตุรสาวของดิฉนัทีอยู่ประเทศไทย คือ หาร 3 แตคํ่าถามมีอยู่
ว่า บ้านปัจจุบันทีอยู่นี � บุตรชายของสามีต้องการให้ขายเพือขอส่วนแบ่งซึงมีสิทธิอยู ่
25% เนืองจากแมข่องเขาเสียชีวิต (คือสามีดิฉนัได้ 50% บตุรชาย 25% บตุรสาว 25%) 
เมือขายแบ่งแล้ว ถ้าดิฉันและสามีไปซื �อบ้านหลงัใหม่ทีประเทศไทย และกรณีเดียวกนั
ถ้าสามีและดิฉันเสียชีวิต อยากทราบว่า บตุรชายและบตุรสาว (ของสามี) จะมีสิทธิใน
บ้านทีประเทศไทยหรือเปล่าคะ เพราะการซื �อบ้านในประเทศไทยเป็นชือของดิฉันคน
เดียว 

ดิฉนัจะกลบัไปทําธุรกิจในเมืองไทย ไมท่ราบวา่สามีจะมีสิทธิเป็นหุ้นสว่นธุรกิจใน
เมืองไทยได้หรือเปลา่คะ (หมายถึงจดทะเบียนการค้าเป็นหุ้นสว่น) และสามีดิฉนักบัลกู
สาวของสามีจะมีสิทธิได้สญัชาติไทยหรือเปลา่คะ ต้องอาศยัอยู่ในเมืองไทยกีปีจึงจะได้
สญัชาติคะ 
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นิตยสารเพือนไทยให้ความรู้กบัคนไทยทีอยู่ในเบลเยียมอย่างมาก ถ้าเป็นไปได้
อยากให้ทําเป็นฉบบัพิเศษรวบรวมคําถาม-คําตอบเกียวกับข้อกฎหมายให้คนไทยได้
อา่นค่ะ และขอฝากขอบพระคณุเป็นอย่างมากทีกรุณาให้คําแนะนําตา่ง ๆ ได้ดีไมว่า่จะ
เป็นทางโทรศพัท์ พดูคยุ หรืออีเมล ถ้าคณุชาดําเย็นไม่สะดวกตอบทางนิตยสารเพือน
ไทยจะตอบทางอีเมลก็ได้นะคะ 

ขอแสดงความนบัถือ             
ญ. 

 
สวัสดคีรับคุณ ญ.  

คําถามคณุแยกได้หลายประเดน็เลย ขอตอบดงันี � 
1.บ้านทีคณุและสามีมีอยู่ ส่วนทีเป็นกรรมสิทธิ�ของภริยาเก่าเขา 50% ตกเป็น

มรดกของลกูสองคน ๆ ละครึงหนึง แตต่ราบใดทีสามีคณุยงัมีชีวติอยู ่จงึเป็นคูส่มรสทียงั
มีชีวิตอยู่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์หรือรับผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ 
(L’usufruit) กลา่วคือ กรรมสิทธิ�ตกเป็นมรดกของบตุรทั �งสอง แต่เป็นเพียงเจ้าของ
กรรมสิทธิ�ในทรัพย์สิน (nu-propriétaire) จนกระทังคูส่มรสสิ �นชีวิตลง ผู้ รับมรดกจงึจะมี
กรรมสิทธิ�ในอสงัหาริมทรัพย์อย่างเต็มที (pleine propriétaire) ดงันั �น ถ้าสามีคณุไม่
ต้องการขายบ้านถงึแม้วา่สามีคณุจะไปอยูเ่มืองไทยก็ยงัเก็บคา่เช่าได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่
ถ้าขายก็ต้องแบง่ให้ลกูชายและลกูสาวตามสดัสว่น 

2.ถ้าคณุไปซื �อบ้านทีเมืองไทยในชือคณุ สามีก็จะไม่มีกรรมสิทธิ�แต่อย่างใด ผู้ ที
จะรับมรดกคือบตุรสาวของคณุคนเดียว 

3. คุณสามารถจดทะเบียนการค้าโดยมีสามีเป็นหุ้นส่วนทีจะถือหุ้นได้ไม่เกิน
ค รึ งหนึ งของหุ้ นทั �งหมด สํ าห รับการขอสัญชาติ ไทยต้อง ยื นขอสัญชาติกับ
กระทรวงมหาดไทยเมือมีคณุสมบตัิครบตามเงือนไข 

4. สญัญากับโนตารีทีว่า ถ้าคุณและสามีเสียชีวิตบ้านจะตกเป็นของลกู 3 คน 
รวมลกูสาวคณุด้วย คงจะเป็นเพียงส่วนของสามีคือ ครึงหนึงของบ้านเท่านั �น เพราะอีก
ครึงหนึงนั �นตกเป็นกรรมสิทธิ�ของลูกทั �งสองตามกฎหมายมรดกแล้วแต่ยังไม่ได้เป็น
เจ้าของกรรมสทิธิ�อยา่งเตม็ทีเทา่นั �น ต้องดรูายละเอียดให้รอบคอบครับ 

หากยงัไมเ่ข้าใจสงสยัประเดน็ไหนอีกก็ถามมานะครับ 
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สิทธิและส่วนแบ่งในการรับมรดกหากสมรสตามกฎหมาย และต่อมาสามี
เสียชีวติ 
สวัสดค่ีะ  

ดิฉนัชือ นางฐ. สมรสกบั Mr. R. เป็นชาวเบลเยียมคะ่ แตเ่ราจดทะเบียนแตใ่น
เมืองไทย แต่ถกูต้องทกุอย่างนะคะและได้มีการแสตมป์กบัสถานทตูเบลเยียมในไทย
แล้ว แต่งงานได้ 2 ปี สามีเสียชีวิตและตอนทีมีชีวิตอยู่สามีบอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตให้
ดิฉันไปติดต่อกับสถานทูตเบลเยียมในไทยดูเพราะเขาบอกว่าเขามีเงินสะสมจากที
ทํางานเก่าเขาทํางาน 35 ปี และสามารถเกษียณก่อนได้ และเงินเพ็นเชียนนะคะ และ
เขาได้รับส่วนแบ่งจากมรดกทางแม่นะคะทียงัไม่มีการแบ่งตอนทีเขามีชีวิต และเขามี
ลกูสาว 1 คนมีครอบครัวแล้ว สามีเสียชีวิตเมือวนัที 9 เมษายน 2552 ดิฉนัได้ยืนเรือง
กบัสถานทตูแล้วติดตรงทีการสมรสของดิฉนั เพราะทีเบลเยียมสามียงัโสดอยูแ่ละทาง
สถานทตูกําลงัทําเอกสารเรืองนี �อยู่วา่กําลงัจะสง่เอกสารไปทีอําเภอทีสามีมีภมิูลําเนา
การสมรส ในใบสมรสไม่มีการลงบันทึกเกียวกับทรัพย์สินค่ะ ส่วนเรืองขอความ
ชว่ยเหลอืยงัไมส่ามารถชว่ยเหลือได้เพราะติดการสมรส และได้รับคําตอบอยา่งไมเ่ป็น
ทางการว่าสถานทูตไม่มีหน้าทีดําเนินการเกียวกับการขอความช่วยเหลือ หรือไม่
สามารถช่วยประสานงานให้ได้เกียวกับเรืองนี � ซึงดิฉันก็ได้ติดต่อสอบถามไปยัง
สถานทตูไทยในเบลเยียม แต่เรืองมรดกซึงเขาบอกว่าให้ลองพดูกบัลกูสาวเขาดกู่อน 
ถ้ายงัไงแล้วค่อยติดต่อใหม่ ซึงเรืองเงินสะสม และเพ็นเชียน ดิฉันไม่รู้เรืองเลยว่าควร
จะทําอย่างไรและได้สง่เมล์ถึงลกูสาวเขาแล้ว 3-4 วนัได้แล้ว ยงัไมมี่คําตอบกลบัมาซึง
ดิฉนัรู้สกึไมส่บายใจทีต้องทําเกียวกบัเรืองเงิน ๆ ทอง ๆ กบัลกูสาวเขาเลย แตด่ิฉนัก็
ยงัต้องการเงินในการทําบญุ 100 วนัให้เขาและทีเก็บกระดกูเขาอยู่ค่ะ ลกูสาวเขาส่ง
เงินช่วยตอนเผามา 1,000 ยโูร ซึงถ้าวา่ได้เป็นงานในสถานการณ์ตอนนี �อะไรก็แพง ๆ 
ซึงดิฉนัก็ได้ทํางานให้เขาแบบเลก็สดุ ๆ แล้วก็ยงัต้องการเงินเพือสว่นการทําบญุยงัไม่
ครบตามประเพณีไทยเลยคะ่ ดิฉนัรอคณุแนะนําอยูค่ะ่ 
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สวัสดคีรับ คุณฐ.  

ขอบคณุทีกรุณาเลา่รายละเอียดมาให้ผมทราบชดัเจนมากยิงขึ �น ขอตอบคณุดงันี � 

1.การสมรสของคณุถกูต้องตามกฎหมายเบลเยียม ดงันั �น คณุสามารถมีสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์หรือมรดกในฐานะคู่สมรสทียังมีชีวิตอยู่ ซึงปกติแล้วจะเป็นผู้ ได้รับ
ผลประโยชน์จากทรัพย์มรดกทีเป็นสงัหาริมทรัพย์ (เงินสด หุ้น) 

2.มรดกทีเขาได้รับจากทางแมเ่ขานั �น เมือแบง่ออกมาจะตกเป็นการสงวนกรรมสิทธิ�

ของลูกสาวเขา (ไม่ว่าจะเป็นลูกทีเกิดจากการสมรสหรือไม่ก็ตาม) แต่คุณจะได้รับ
ผลประโยชน์จากมรดกนั �นจนกวา่คณุเสียชีวิต กรรมสทิธิ�จงึจะตกอยูก่บัลกูสาวเขาอยา่ง
เต็มที 

3.การดําเนินการในเรืองมรดกทีประเทศเบลเยียมจะต้องให้เจ้าพนกังานจดทะเบียน 
Notaire เป็นผู้ ทําการตรวจสอบทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินทีผู้ เสียชีวิตจะได้รับใน
ฐานะผู้ รับมรดก แล้วทําการชี �แจงรายละเอียดทั �งหมดว่า ใครเป็นผู้ มีสิทธิในมรดกของ
ผู้ตาย (บุตร บิดา มารดา) และใครเป็นผู้ มีสิทธิในการรับผลประโยชน์ในกองมรดก (คู่
สมรส) แตไ่มมี่กรรมสทิธิ รวมทั �งสทิธิในการรับเงินบํานาญในฐานะภริยาตามกฎหมาย 

4.คณุควรจะติดตอ่ลกูสาวเขาขอให้ติดตอ่เจ้าพนกังานจดทะเบียน ทําการตรวจสอบ
และบันทึกรายละเอียดเพือแจ้งให้ผู้ เกียวข้องทุกฝ่ายทราบ โดยจะต้องทําการแปล
ทะเบียนสมรสเป็นภาษาฝรังเศสหรือดัตช์ (ตามแต่ถินทีอยู่ของสามีคุณว่าอยู่เขตใช้
ภาษาอะไร) นําไปรับรองทีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต
เบลเยียม แล้วส่งมาเบลเยียม เพือดําเนินการต่อไป เจ้าหน้าทีจะตรวจสอบทรัพย์และ
สทิธิในการรับมรดกทีเป็นของสามีคณุ รวมทั �งผู้ ทีมีสทิธิตามข้อ 3 

5.ผมสง่บทความเรืองมรดกทีลงในนิตยสารเพือนไทยมาให้คณุอา่นประกอบด้วย 

6.หากมีข้อสงสยัอะไรก็ถามมาได้อีกนะครับ หรือจะให้ช่วยติดต่อประสานงานกับ
ลกูสาวเขาก็แจ้งมาได้ 

ขอให้สามารถแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้ลลุว่งด้วยดี 
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การจดัการมรดกของพี
สาวที
สมรสกับฝรั
 งแต่ต่อมาพี
สาวเสียชีวติลง 
สวัสดค่ีะ  

พีคะ หนมีูพีสาวนะคะ และพีสาวหนก็ูแตง่งานกบัคนเบลเยียม และมีลกูสาวด้วยกนั
หนึงคน แตก่่อนมีสามีคนเบลเยียม ก็ได้หยา่กบัคนไทยและมีลกูชายด้วยกนัหนึงคน ซึง
ตอนนี � ลกูชายเขาพกัอยูที่เดียวกนักบัหนคูะ่ ตอนนี �ทํางานแล้ว แตป่ระเด็นคือ พีสาวหนู
เสยีไปแล้วคะ่ เมือสองปีทีผา่นมา ด้วยอบุตัิเหตทุางรถยนต์ เสียทีเบลเยียมคะ่  แตช่่วงที
เสีย หนทํูาอะไรไม่ได้เลยค่ะ จะเอาเขามาเผาทีบ้าน หนปูรึกษาทางสถานทตูไทยที
เบลเยียม และสถานทตูเบลเยียมในประเทศไทย  ทางสถานทตูแนะนําเป็นเสียง
เดียวกนัวา่  ถ้าจะเอามาก็ได้แตเ่สียตงัค์มาก ไหน ๆ เขาก็เสียแล้ว ก็ให้ทางสามีเป็นคน
จดัการเพราะด้วยเขาเป็นสามีภรรยากนั และพีเขยเป็นคนจดัการทั �งหมดเลยค่ะ และ
เผาทีวดัไทยทีเบลเยียมและสง่กระดกูกลบัมาให้คะ่ ในระหวา่งทีเขามีชีวิตนะคะ ก็มี
เรืองเยอะมากเลยค่ะ ตอนนั �นหนคูิดอะไรไม่ออกเลยว่าจะต้องพดู จะต้องช่วยพีสาว
ยงัไง ได้แต่ฟัง ๆ ๆ พี แล้วคอยรับอารมณ์ของพีสาว ปัญหาคือ คยุกนักบัสามีไม่คอ่ยรู้
เรืองแล้วค่ะ เริมคิดและเข้าใจอะไรไปคนละทาง สว่นพีเขยหนก็ูพยายามอธิบาย บอก
เหตผุลตา่ง ๆ นา ๆ  แตก็่จนูกนัยากขึ �นทกุ ๆ วนั จนกระทังพีสาวเสียไป ยอมรับพีเขยรัก
พีสาวมากคะ่ เขาทะเลาะกนันะคะแตไ่มถ่ึงขั �นหย่า และอีกประเด็นคือ เขาสร้างบ้านมา
ด้วยกนั ลกูชายเขาจะมีสทิธิ�ในบ้านหลงันั �นมั �ยคะ หนก็ูไมเ่คยซกัถามเขาเรืองทรัพย์สนิ
นะคะ เพราะหนคูิดเอาเองวา่ ยงัไงหนเูลือกทีจะรักษานํ �าใจพีเขย และหลานสาวไว้ก่อน 
บ้านหลงันั �นถ้าจะเป็นของหลานสาวก็ไม่เป็นไร ทางลกูชายของพีสาวไม่ได้อะไร ก็ไม่
เสียใจอะไรค่ะ มีคนเคยบอกหนวู่าน่าจะเรียกร้องให้ลกูชายพีสาวบ้าง แต่หนคูยุกบั
หลานชายแล้ว เรายงัหนุ่มเรืองนี �ไม่เป็นปัญหา เราค่อย ๆ หากนั สิงนั �นแม่เขาหา และ
สร้างกบัสามี และเอาไว้ให้น้องคะ่ สว่นเรืองเงินก็ไมเ่คยถามเหมือนกนัคะ่ 

จริง ๆ แล้วเราควรมั �ยคะทีจะเรียกร้อง แล้วถ้าเราทําแล้วความรู้สกึพีเขยกบั
หลานสาวจะเป็นอย่างไร หนเูลือกรักษาความรัก ความผกูพนัธ์ของครอบครัวมากกว่า
สิงของแล้วน่ะค่ะ หากพดูตอนนี �อีกจะดีหรือเปลา่ จะเป็นอย่างไร แต่ก็ด้วยภาษาทีไม่
แขง็แรงเราจะชี �แจงเขาให้เข้าใจได้อยา่งไร 

เคารพ   
แป๋ว 
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สวัสดคีรับคุณแป๋ว 
กรณีทีคณุถามมานั �น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดดงันี � 

1. การจดทะเบียนสมรสกับสามีคนเบลเยียม ได้มีการทําหนังสือสญัญาแบ่งแยก
ทรัพย์สินกันหรือไม่ ถ้ามีการทําสญัญาแบ่งแยกทรัพย์สิน มรดกคือทรัพย์สินทั �งทีเป็น
สงัหาริมทรัพย์ และอสงัหาริมทรัพย์จะตกกับผู้ รับมรดกตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่มีการ  
จดทะเบียน ก็จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ�ว่า ทรัพย์สินส่วนไหนทีเป็นทรัพย์สินส่วนตวั 
(เครืองประดบั ฯลฯ) และทรัพย์สินทีเกิดขึ �นภายหลงัการสมรส หรือสินสมรสจะตกเป็น
ของผู้ รับมรดกครึงหนึง 

2. การซื �อบ้านร่วมกนันั �น เป็นการซื �อสองชือ หรือพีสาวคณุเซ็นรับทราบเทา่นั �น (การ
ซื �อขาย หรือกู้ เงินในเบลเยียมคูส่มรสต้องเซน็) 

3. หากเป็นการซื �อในชือสองคนร่วมกนั พีสาวคุณก็จะมีกรรมสิทธิ�ในบ้านดงักล่าว
ครึงหนึง เมือเสียชีวิตลง มรดกจะตกกบัทายาทคือ บุตรทกุคน แบ่งตามสดัส่วนเท่า ๆ 
กนั ดงันั �น ลกูชาย และลกูสาวทีอยู่เบลเยียมจะได้กรรมสิทธิ�ตามกฎหมาย แต่สามีจะมี
สิทธิอยู่จนกว่าจะสิ �นชีวิต ผู้ รับมรดกจึงจะได้กรรมสิทธิ�เต็มที อย่างไรก็ตาม หากมีการ
กู้ ยืมเงินธนาคาร และยงัผอ่นคืนไมห่มด ปรกติแล้วจะมีการทําประกนัชีวิตคุ้มครองเงินกู้  
ซึงในสว่นของผู้ เสียชีวิตจะไมต้่องผอ่นตอ่อีกเลย จะเหลือเฉพาะสว่นของสามีทีต้องผ่อน
ตอ่ 

4. ถ้าเป็นการซื �อในชือของสามี และพีสาวคณุเซ็นรับทราบเท่านั �น บตุรทีเกิดจาก
สามีคนก่อน ก็จะไมมี่สทิธิ�ในมรดกแตอ่ยา่งใด 

คณุแป๋วไปเบลเยียมก็สามารถสอบถามกบัสามีพีสาวคณุได้ เพราะลกูชายก็มีสิทธิ
ในมรดกของแม่เท่าเทียมกับลูกสาว โดยจะต้องดูรายละเอียดตามทีกล่าวข้างต้น
ประกอบการพิจารณา หวงัวา่คงจะให้คําตอบสําหรับคําถามดงักลา่วครบถ้วนนะครับ 

 



 

 

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็

จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม
หาซื �อทีนีไม่ได้
เนื �อสตัว์
ๆ
สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ
หนงัยางมดัปากถงุมาเลย
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ
ของพร้อมเสียคา่ปรับ
บ้าง มีบทลงโทษอยา่งไร
ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่

 

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 
โรคปากเท้าเปื อย 
วาต์สกุร
รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์
จากสัตว์
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ
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 ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
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ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่

ขอรบกวนแคนี่ �นะคะ
จากแฟนกนุเชียง

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง
สหภ

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 
โรคปากเท้าเปื อย 

(Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม
หาซื �อทีนีไม่ได้ 

หรือพืชผกัเข้าประเทศ
ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง

สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ
หนงัยางมดัปากถงุมาเลย
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ
ของพร้อมเสียคา่ปรับ
บ้าง มีบทลงโทษอยา่งไร
ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่

ขอรบกวนแคนี่ �นะคะ
จากแฟนกนุเชียง

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง
สหภาพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 
โรคปากเท้าเปื อย 

Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม

 
หรือพืชผกัเข้าประเทศ

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ
หนงัยางมดัปากถงุมาเลย
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ
ของพร้อมเสียคา่ปรับ
บ้าง มีบทลงโทษอยา่งไร
ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่

ขอรบกวนแคนี่ �นะคะ
จากแฟนกนุเชียง

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง
าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 
โรคปากเท้าเปื อย 

Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม

หรือพืชผกัเข้าประเทศ
ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง

สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ
หนงัยางมดัปากถงุมาเลย
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ
ของพร้อมเสียคา่ปรับ
บ้าง มีบทลงโทษอยา่งไร
ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่

ขอรบกวนแคนี่ �นะคะ
จากแฟนกนุเชียง

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง
าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 
โรคปากเท้าเปื อย (Foot and Mouth Disease)

Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
หรือพืชผกัเข้าประเทศ

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ
หนงัยางมดัปากถงุมาเลย
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ
ของพร้อมเสียคา่ปรับ ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
บ้าง มีบทลงโทษอยา่งไร
ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่

ขอรบกวนแคนี่ �นะคะ
จากแฟนกนุเชียง

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง
าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
หรือพืชผกัเข้าประเทศ

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ
หนงัยางมดัปากถงุมาเลย 
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
บ้าง มีบทลงโทษอยา่งไร (
ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่

ขอรบกวนแคนี่ �นะคะ
จากแฟนกนุเชียง 

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง
าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
หรือพืชผกัเข้าประเทศ

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ

 อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
(คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่
ขอรบกวนแคนี่ �นะคะ  

สวัสดคีรับคุณแฟนกุนเชียง
าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
หรือพืชผกัเข้าประเทศ

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
สญูญากาศอย่างดี มาหลงั ๆ  

อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น
ใจ ไม่เคยโดนตรวจ มีเพือน ๆ 

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่
  

สวัสดีครับคุณแฟนกุนเชียง 
าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  

2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

Classical Swine Fever

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
จากบ้าน เวลาทีทางบ้านมาเยียม 

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
หรือพืชผกัเข้าประเทศ เพร

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
 มานีความอยากมนัมีมาก

อาศยัวา่ห่อหลาย ๆ ชั �น
 ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

ได้แบบเป็นภาษาองักฤษยิงดีคะ่ จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    
 

าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

Classical Swine Fever) 

รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
 ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
เพรา

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    

าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

) เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 
รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้ว
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง  หอยทียังเป็น
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
าะกลวัเรืองเชื �อโรคทีจะมากบัเนื �อสตัว์และพืช แรก 

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    
 

าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 
รวมทั �งนม และผลิตภัณฑ์จากนมด้วย สําหรับปลา หอย 
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

เช่น นํ �าผึ �ง หอยทียังเป็น ๆ เช่น หอยนางรม 
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ
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นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
ะกลวัเรืองเชื �อโรคทีจะมากบัเนื �อสตัว์และพืช แรก 

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    

าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 
ย สําหรับปลา หอย 

สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์
ๆ เช่น หอยนางรม 

หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

 

105 

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
ะกลวัเรืองเชื �อโรคทีจะมากบัเนื �อสตัว์และพืช แรก 

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    

าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease)

เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 
ย สําหรับปลา หอย 

สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์
ๆ เช่น หอยนางรม 

หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

 

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ 

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
ะกลวัเรืองเชื �อโรคทีจะมากบัเนื �อสตัว์และพืช แรก 

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    

าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

Foot and Mouth Disease) 
เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 

ย สําหรับปลา หอย 
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

ๆ เช่น หอยนางรม 
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

นําอาหารไทยเช่น กุนเชียง กะปิ มาได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
ะกลวัเรืองเชื �อโรคทีจะมากบัเนื �อสตัว์และพืช แรก 

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

อาศยัวา่หอ่หลาย ๆ ชั �น กนักลิน
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    

าพยุโรปได้ออกประกาศเมือวันที  1 
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

 และโรคอหิ
เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 

ย สําหรับปลา หอย 
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

ๆ เช่น หอยนางรม 
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

ผิดกฎหมายหรือไม่

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
ะกลวัเรืองเชื �อโรคทีจะมากบัเนื �อสตัว์และพืช แรก 

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

กนักลิน
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    

 มีนาคม 
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

และโรคอหิ
เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 

ย สําหรับปลา หอย 
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

ๆ เช่น หอยนางรม 
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

ผิดกฎหมายหรือไม่

ดิฉนัเพิงกลบัมาจากเมืองไทย ก็หอบหิ �วเอากนุเชียง
ก็จะฝากให้หิ �วอาหารมาให้เป็นหลกั เพราะบางอยา่ง

พอจะทราบอยู่บ้างว่าโดยปรกติ เค้าจะห้ามนําเอาสินค้าป
ะกลวัเรืองเชื �อโรคทีจะมากบัเนื �อสตัว์และพืช แรก 

ดิฉนัก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่ หรือถ้าเอามาก็เลือกซื �อมาแบบทีบรรจซุอง
มานีความอยากมนัมีมาก

กนักลิน
ทีรู้จกับางคนเลา่ให้ฟังว่ามีเพือนโดนตรวจ แล้วโดนยึด

ดิฉนัเลยอยากทราบวา่ เค้ามีการห้ามนําของเข้าประเทศอย่างไร
คุ้มจะเสียงไหม แฮ่ ๆ) และหาอา่นรายละเอียดได้ทีไหน

จะได้ไมต้่องเปิดดิคนาน    

มีนาคม 
2552 ห้ามผู้ ที เดินทางเข้ามาภายในประเทศสมาชิกนํา
เนื �อสตัว์ดิบติดตวัเข้ามาโดยเด็ดขาด เพือป้องกนัเชื �อโรค เช่น 

และโรคอหิ
เข้ามาระบาดในสตัว์เลี �ยง 

ย สําหรับปลา หอย 
สามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 20 ก.ก. เว้นแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์

ๆ เช่น หอยนางรม 
หอยแมลงภู่ หรือ หอยทาก นําเข้าได้ไม่เกิน 2 ก.ก.   ระเบียบดังกล่าวยกเว้นการ

ผิดกฎหมายหรือไม่
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เดินทางระหวา่งประเทศสมาชิก 27 ประเทศหรือประเทศในยโุรป  คณุแฟนกนุเชียงลอง
ดรูายละเอียดเพิมเติมได้จากเวบ็ไซต์ตามนี �นะครับ   
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm 
 
ไม่มีชื
อในทะเบยีนบ้านไทยควรทาํอย่างไร 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็  

ขอเรียนถามวา่ ถ้าบตัรประชาชนหมดอาย ุแต่ไมมี่ชืออยู่ในทะเบียนบ้าน เพราะ
ก่อนออกเดินทางมาอยู่เบลเยียม ได้ย้ายไปเข้าในทะเบียนบ้านเพือน แต่ตอนหลงัขดัใจ
กันนิดหน่อย เพือนเลยไปย้ายชือดิฉันออกจากสํามะโนครัว ตอนนี �เลยไม่มีชืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านทีไหนเลย บตัรประชาชนก็จะหมดอาย ุจะกลบัไปเมืองไทยก็ไมท่ราบวา่จะ
ไปทําบตัรใหม่ได้ทีไหน ขอคําแนะนําด้วยนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรดี และถ้าจะไปซื �อ
คอนโดจะเอาชือไปใส่ไว้ได้หรือไม่โดยทีตัวเองไม่ได้อยู่ คือยังอยู่เบลเยียมนะคะ 
ขอบคณุมากนะคะสาํหรับคําตอบ         

สามสบิยงัแจว๋ 
 
สวัสดคีรับคุณสามสิบยังแจ๋ว 
 ตอนนี �ชือคณุลอยไปลอยมา เพราะถกูเพือนย้ายออกจากทะเบียนบ้านเขา ถือวา่
ไม่มีทีอยู่ คงไปทําบตัรประชาชนไม่ได้ เพราะไม่ทราบว่าจะไปทําบตัรทีเขต หรืออําเภอ
ไหนดี ทางออกก็คือ คณุจะต้องนําชือไปเข้าทะเบียนบ้านใครก็ได้เสียก่อน โดยเจ้าบ้าน
ต้องไปเซน็ยินยอมให้ด้วยทีเขต หรืออําเภอ หลงัจากนั �น คณุก็สามารถทําบตัรประชาชน
ได้ทนัทีเลยครับ ถ้าคณุไปซื �อคอนโดทีเมืองไทย คณุก็จะได้รับสําเนาทะเบียนบ้านด้วย 
และสามารถย้ายชือคุณเข้าไปเป็นเจ้าบ้านได้เลย ตวัคุณจะอยู่ทีไหนไม่สําคญั แต่ชือ
คุณจะไปปักหลกัอยู่ทีนัน และก็ไปทําบตัรประชาชนใหม่ได้ทนัทีเช่นกัน หวงัว่าคงได้
ประโยชน์จากคําตอบ 
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ประโยชน์ของการตดิตามข้อมูลข่าวสาร 

เรียน สมาคมเพื
อนไทยในเบลเยียม 

ดิฉันขอขอบคณุทางสมาคมมากเลยนะคะทีสร้างสรรค์สิงดี ๆ มากมายเพือ
สงัคมคนไทยในเบลเยียม โดยเฉพาะนิตยสารเพือนไทยเป็นหนงัสือทีมีคณุค่ามากเลย
ค่ะ ได้ความรู้มากค่ะและไม่ได้ให้ความรู้แค่ดิฉนัทีเป็นสมาชิกนะคะ แต่ละครั �งทีดิฉนั
ได้รับนิตยสาร จะรีบอา่นแล้วรีบสง่กลบัเมืองไทยให้คณุแมแ่ละน้องสาวอา่นด้วยคะ่ ทํา
ให้เขาได้รับรู้และเข้าใจวา่การเป็นอยูใ่นตา่งแดนเป็นอยา่งไรบ้าง ซึงไมง่่ายเลยทีเราต้อง
อธิบายให้เขาเข้าใจ ในการใช้ชีวิตในตา่งแดนวา่เป็นอย่างไร แตพ่อเขาได้อ่านนิตยสาร
เพือนไทยก็ทําให้เขาเข้าใจง่ายขึ �นมากเลยค่ะ โดยคณุแม่ทกุครั �งทีดิฉนัโทรไปหาท่าน 
ท่านจะเลา่และได้ยินเสียงหวัเราะของท่าน ทีกลา่วถึงคอลมัน์ของคณุพ่อลกูติดทีเล่า
เรืองเกียวกบัการไปเรียนภาษา และอีกอยา่งหนึงทีอยากจะขอบคณุมากเลยคะ่ คืองาน
เลี �ยงสงัสรรค์สมาคมเพือนไทย สง่ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อบอุ่นและสนกุมากค่ะ แม้
จะมีหิมะลง ลําบากในการเดินทาง แตไ่มเ่ป็นอปุสรรคทีทกุคนจะมาร่วมงานกนัเลย มี
สิงหนึงทีประทบัใจมากในวนันั �นคือ ได้รับข่าวดีทีทางสมาคมได้ติดตามหาคณุแม่ให้
น้องลันทมจนเจอและได้พดูคยุกนัทางโทรศพัท์เป็นครั �งแรก 

สดุท้ายนี � ในวาระดิถีขึ �นปีใหม่นี � ขอให้ทีมงานสมาคมเพือนไทยจงประสบ
ความสําเร็จในทกุ ๆ สิงทกุ ๆ อยา่งดังใจปรารถนานะคะ 

ด้วยความเคารพนบัถือ 
ม.  

 

เรียน คุณม. 
 ขอบคณุมากครับสําหรับกําลงัใจ พวกเราทํางานกนัโดยมีความสขุของเพือนคน
ไทยในเบลเยียมเป็นเป้าหมาย รอยยิ Uมของทุกคนเป็นคาํตอบสาํหรับผลการทาํงาน

ของเรา โชคดีปีใหมเ่ชน่กนั 
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สามีประสบอุบตัเิหตุต่อมาป่วยทางจติ  และสัญญาหย่า 

สวัสดค่ีะ   
ดิฉนัแตง่งานทีนีเมือต้นปี 2002 ดิฉนัมีชีวติครอบครัวปกติดีไมมี่ปัญหาอะไรผา่น

ไป 5 ปี  เช้าปลายเดือนมีนาคม 2007 อดีตสามีขบัรถไปชนทีกั �นคอนกรีตอย่างแรงในที
จอดรถใต้บริษัททีเขาทํางานและถกูสง่ตวัไปรักษาที รพ. แถวนั �น หลงัจากนั �นก็ถกูส่ง
ตอ่ไปที รพ. รักษาอาการทางจิตเวชตอ่อีก 50 วนั   ตอ่มาทางบริษัทเดิมให้ออกจากงาน
และจ่ายค่าชดเชยให้ เขาพกัฟื�นอยู่ 10 เดือน  ได้เริมทํางานทีใหม่ในวนัที 1 มีนาคม 
2008  ระยะหลงัอาการป่วยทางจิตกลบัมาอีกเพราะเครียดเรืองงาน ใช้สมองมาก
ประกอบกบัเขาสบูบหุรีมากร่างกายจงึออ่นแอ 

ดิฉันไม่ได้มีผู้ ชายคนอืน และตวัเขาเองก็ไม่ได้มีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาเกียวข้อง
เป็นสาเหตใุนการหย่าร้างเลยค่ะ เป็นความเข้าใจส่วนตวัดิฉันเองว่า สาเหตเุริมต้นมา
จาก เขาถกูพอ่ยแุหยใ่ห้เลิกกบัดิฉนัเพราะเขาอิจฉาครอบครัวลกูชายตวัเอง ตวัพอ่เขาก็
ป่วยเป็นโรคจิตรักษากบัจิตแพทย์มาเป็นเวลานานมากแล้ว จากการสงัเกต ภายหลงั
จากทีเขาได้พดูคยุกนั หลงัจากนั �นอดีตสามีจะหาเรืองทะเลาะด้วยทกุครั �ง ไมไ่ด้เป็นแต่
เฉพาะผู้หญิงเทา่นั �นทีอิจฉาริษยา ผู้ชายก็เป็นเหมือนกนันะคะ 

เมีอมีปัญหารุนแรงเกิดขึ �น ดิฉันกบัเขาก็ตกลงหย่า และแยกกนัอยู่ ตอนแรกตก
ลงให้ดิฉันป็นฝ่ายดูแลลกูสาวเอง ลกูไปอยู่กับพ่อเฉพาะวนัหยุดสดุสปัดาห์ 2 ครั �งต่อ
เดือน ก็คือวา่สปัดาห์เว้นสปัดาห์ และวนัหยดุอืน ๆ แบง่กนัคนละครึง สว่นคา่ใช้จ่ายเขา
ให้ดิฉนั 450 ยโูร และลกูสาว 100 ยโูร ตอ่เดือน และได้ทําเป็นหนงัสือหยา่ และแปลเป็น
ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ รอเพียงขั �นตอนยืนต่อศาลรับรองการหย่าให้ถกูต้องตาม
กฏหมาย 

1. ดิฉนัเองยงัมีความต้องการตามข้อตกลงนี �อยู ่จะต้องทําอยา่งไรคะ? 
เนืองเพราะไม่สามารถติดต่อเขาได้ เขาไม่ต้องการพดูด้วย เนืองจากเขาชนะใน

เรืองลกูสาว เพราะเขารู้วา่ลกูคือคนทีมีคา่ทีสดุในชีวิตของดิฉนั เขาต้องการเอาชนะดิฉนั
ต้องการให้ดิฉันเจ็บเท่าทีเขาจะทําได้ ซึงดิฉันไม่ได้คิดเช่นนั �น ดิฉันต้องการปกป้องลกู
ด้วยชีวิตของตวัเอง เขารู้จดุอ่อนนี �  เช่นเดียวกบัทีดิฉันรู้จกันิสยัอนัแท้จริงของเขาที
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ปกปิดไว้โดยทีคนภายนอกไม่รู้  คิดว่าเขาเป็นคนดีมีมารยาทน่านบัถือ นอกจากดิฉนั
และพอ่เขาเทา่นั �นทีรู้วา่ตวัตนทีแท้จริงเขาเป็นอยา่งไร 

เรืองนี �ดิฉนัทราบคะ่วา่เป็นนามธรรมมาก ไมส่ามารถอ้างในข้อกฎหมายได้  คน
ทีสามารถอ้างอิงได้  ดิฉนัคิดวา่น่าจะเป็นจิตแพทย์ทีรักษาเขาที รพ. เขารู้ตวัวา่ป่วยทาง
จิตจึงพยายามปกปิด หลงัออกมาจากรพ. เขาไม่ยอมไปหาจิตแพทย์อีกเลย นอกจาก
หมอประจําบ้าน 

ภายหลังเขาไปยืนเรืองทีศาลไกล่เกลียทีคอมมูนใหม่ว่าต้องการดูแลลูกสาว
เพียงคนเดียว เหตผุลคือเขามีการทํางานทีมันคงกวา่ดิฉนั มีเงินเก็บสะสมเยอะกวา่ และ
ยงัมีบ้านเป็นของตวัเองทีเขาไมต้่องจ่ายคา่เชา่บ้านเหมือนดิฉนั 
2. ดิฉนัอยากทราบวา่ด้วยเหตผุลของเขานี � ศาลจะตดัสินให้เขาได้ลกูสาวไปปกครองคน
เดียวหรือไมค่ะ? เรืองนี �ดิฉนักงัวลใจมากทีสดุ 
3. เมือต้นปี 2009 ทีผา่นมาศาลไกลเ่กลียพิพากษาตดัสนิให้ 
    3.1   แยกกนัอยูเ่ด็ดขาด 
    3.2   แบง่หน้าทีปกครองบตุรคนละหนึงสปัดาห์สลบักนั และเป็นครั �งแรกทีลกูสาวไป 

อยูก่บัพอ่  
    3.3    เขาให้ดิฉนัเป็นคา่ใช้จา่ย ๔๕๐ ยโูรตอ่เดือน 

ขอย้อนอีกนิดค่ะว่าก่อนมาอยู่ทีเบลเยียม ดิฉันเรียนจบระดบัอนุปริญญา เอก
การจัดการทัวไปคณะบริหารธุรกิจ หลงัจากนั �นทํางานบริษัทซึงไม่ได้เกียวข้องกับคน
ตา่งชาติเลยคะ่ ทําให้พดูไม่เก่งด้านภาษาเท่าไร  ก่อนนี �ดิฉนัได้แตง่งานกบัตํารวจอยู่ที
กรุงเทพ ฯ สิบกวา่ปี มีลกูชายหนึงคน หลงัจากหยา่กบัสามีคนแรก สามปีต่อมาก็ได้มา
แตง่งานกบัเขาคนเบลเยียมทีเป็นฝรังคนแรกทีรู้จกัและพดูคยุด้วยทั �งทีก่อนหน้านี �ไมเ่คย
รู้จกัฝรังคนไหนเลย และไม่มีความต้องการแต่งงานกบัฝรังอย่างไรเลย เมือมาอยู่ทีนีได้
ปีกวา่ ๆ ก็กลบัไปรับลกูชายมาอยู่ทีเบลเยียมด้วยกนั  ตอนนี �เขาอยู่กบัดิฉนัทีนี อายไุด้ 
๑๔  ปีครึงแล้วคะ่ 

ดิฉนัเป็นแมบ้่านทีดีพอสมควรคือ ไมดื่มเหล้า ไมส่บูบหุรี ไมเ่ทียวกลางคืน การ
พนนัทกุชนิดไมเ่กียวข้อง แตทํ่าไมถึงมีปัญหาต้องหย่าร้างถึงสองครั �งเป็นเหตสุดุวิสยัที
ไม่อาจแก้ไขใด ๆ ได้เลย พยายามอดทนประคบัประคองชีวิตคู่แล้วแต่ก็ไม่ประสบ
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ผลสําเร็จอย่างทีหวงัไว้ ทําให้มีปัจจยัภายนอกเข้ามาเกียวข้องเสมอ ๆ แต่ยงัดีมีลกูสอง
คนให้กําลงัใจแมสู่้  ๆ อยูต่ลอด 

ในเรืองทีคณุถามมา  ดิฉนัหมายถึงในเรืองคดีความทีพอ่ทําร้ายร่างกายลกูสาว
ดิฉัน ทีมีเจ้าหน้าทีด้านเยาวชนดําเนินการในเรืองนี �แยกกนัต่างหากออกไปจากคดีการ
หยา่ร้างของพอ่แมที่ทนายคนเดิมดําเนินเรืองให้ดิฉนัอยูน่ะคะ 

ส่วนตัวเด็กยังคงอยู่ในความดูแลระหว่างพ่อแม่คนละหนึงสปัดาห์สลบักันไป
จนกวา่จะมีคําสังเปลียนแปลงจากศาล  ดิฉนัต้องขออภยัด้วยคะ่ทีอธิบายย่อไปหน่อย 
ฉบบันี �จึงเขียนมาเลา่ละเอียดมากขึ �น ในกรณีปัญหาของดิฉนันี �มีรายละเอียดมาก ดิฉนั
รู้สกึเกรงใจคณุจงัเลยคะ่ แตถ้่าไมอ่ธิบายรายละเอียดทั �งหมด คณุคงจะไมเ่ข้าใจปัญหา
ทีแท้จริง และก็เป็นผลเสียตอ่ตวัดิฉนัเองมากกวา่ผลดีแนน่อนคะ่ 

ขอรบกวนคณุชว่ยแนะนําด้วยคะ่วา่จะทําอยา่งไรดี? 
ขอแสดงความนบัถือ  
ก. 

 

สวัสดคีรับคุณ ก. 
สิงทีคณุควรจะทําคือ  
1. หาทนายทีทําเรืองหย่า นําเรืองขึ �นศาลอีกครั �งให้ทําตามข้อตกลงทีได้ทําไว้

แล้วแตแ่รกตามสญัญาทีได้ทําไว้ โดยนําเหตผุลเรืองความปลอดภยัและสขุภาพจิตของ
ลกูทีกําลงัได้รับความกระทบกระเทือนจากการไปอยู่กับพ่อประกอบ โดยยืนเป็นเรือง
เร่งดว่นให้ศาลพิจารณาโดยไมต้่องรอ 

2. คณุไม่ต้องพดูคยุตกลงอะไรกบัเขาทั �งนั �น ให้ทนายเป็นคนทําเรือง โดยยืนยนั
ตามสญัญาเดิม เหตผุลเรืองรายได้ หรือเงินสะสมไม่ใช่เรืองทีเขาสามารถยกขึ �นมาอ้าง
ในการขอดแูลลกูได้ คณุต้องให้ทนายยืนเรืองถงึศาลชั �นต้นโดยดว่น 

3. สําหรับสิทธิในการพบลกูนั �น เขาต้องได้รับสิทธิดงักล่าว คณุไม่สามารถตดั
ขาดไม่ให้ลกูพบพ่อได้ แต่ถ้าไปอยู่ด้วยแล้วมีหลกัฐานเมือกลบัมาว่า ถกูทําร้ายหรือมี
ร่องรอยการถกูตี คณุแจ้งความกบัเจ้าหน้าทีตํารวจได้ทนัทีทีลกูกลบัมาครับ หลกัฐาน
การแจ้งความจะชว่ยให้คณุได้รับความชอบธรรมทีจะเป็นผู้ดแูลลกูแตเ่พียงผู้ เดียว 
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ขอให้มีกําลงัใจทีเข้มแข็งในการดแูลลกูทั �งสองคนให้ดี ปัญหาเป็นเรืองธรรมดา
ของชีวิต ค่อย ๆ แก้ทีละเปลาะ ทกุอย่างก็จะเข้าทีเข้าทางเอง ปัญหามีไว้ให้แก้ อย่า
ท้อแท้ ทําวนันี �ให้ดีทีสดุ 

สวัสดค่ีะ  

เมือเช้านี �ดิฉนัไปที CPAS (OCMW) ได้รับคําแนะนําและความชว่ยเหลอืเป็นอยา่งดีมาก
ค่ะ ทั �งเรืองหมอและโรงพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก หลกัฐานใบรับรอง
แพทย์ และรูปถ่ายลกูสาวทีถกูพอ่ทําร้ายอยูที่ตํารวจ ในกรณีทําร้ายร่างกายเด็ก ตํารวจ
บอกว่าจะทําการสอบสวน และขณะนี �กําลงัดําเนินการสอบสวนอยู่ค่ะ ทนายก็ยงัคง
ติดตอ่กบัดิฉนัอยูค่ะ ตอนนี �เขาขี �เหนียวสดุ ๆ คา่เลา่เรียนลกูก็ต้องจา่ยคนละครึงเลยคะ่ 

ส่ ว น ห นั ง สื อ สัญ ญ า ห ย่ า เ ป็ น ภ า ษ า ดัต ช์ อ ดี ต ส า มี ติ ด ต่ อ ท น า ย ท า ง
อินเทอร์เน็ต  เพราะเขาไม่ต้องการจ่ายค่าดําเนินการแพงและส่งไปให้ล่ามแปลเป็น
ภาษาไทย เอกสารต้นฉบบัดิฉนัไมมี่คะ่ ทีแปลเป็นภาษาไทยอยูก่บัลา่มทีเป็นคนแปลให้ 
และลา่มเขาบอกวา่ใกล้จะหมดอายแุล้วจะนําไปตอ่อายใุห้คะ่ 

ดิฉนัจะรีบดําเนินการโดยเร็วทีสดุตามคําแนะนําของคณุคะ่ 
ขอแสดงความนบัถือ 
ก. 

 
จะใช้ใบขับขี
สากลหรือขอรับรองใบขับขี
 
สวัสดค่ีะ   

คือมีเรืองสบัสนนิดหน่อยเกียวกบัเรืองของใบขบัขีค่ะ จะไปเบลเยียมและพกักบั
ญาติทีนัน ประมาณสามเดือนคะ่ ทางญาติบอกให้ไปทําใบขบัขีสากลไว้ด้วย แต่ถ้า
ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ thaieuropean แล้วมีคอมเมนท์วา่ใบขบัขีสากลจากไทยไมส่ามารถ
ใช้ทีเบลเยียมได้ เลยอยากจะสอบถามเพือทราบรายละเอียดทีชดัเจนคะ  
 ทราบข้อมลูว่าใบขบัขีไทยสามารถแปลแล้วไปใช้ทีเบลเยียมได้เลยแต่กรณีทีไป
ไมน่าน แคส่ามเดือนจะสามารถใช้ใบขบัขีสากลได้หรือเปลา่คะ ขอบคณุมากนะคะ 
       Yongyong 
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สวัสดคีรับคุณ Yongyong 
กรณีทีคณุไปเบลเยียมในฐานะนกัท่องเทียว ต้องใช้ใบขบัขีสากลในการขบั

รถยนต์ครับ การเปลียนใบขบัขีไทยเป็นใบขบัขีเบลเยียม ใช้เฉพาะคนไทยทีมีถินพํานกั
หรือชือในทะเบียนบ้านเบลเยียมเทา่นั �นครับ ซึงคนทีไปอยูถ่าวรหรือเกินกวา่หกเดือนจะ
ใช้ใบขบัขีสากลไมไ่ด้ 
 หวงัวา่คงเข้าใจชดัเจนนะครับ 
 
แต่งไทย หย่าเบลเยยีม ยงัไม่ได้หย่าไทย จะแต่งไทยใหม่ได้อย่างไร 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็  

ดิฉนัแตง่งานทีเมืองไทย แต่ได้หย่าทีเบลเยียมแล้ว กําลงัจะแตง่งานใหม่ ขณะนี �
ติดทีว่าสามีคนเก่าไม่ยอมไปหย่าทีเมืองไทยไม่ทราบจะทําอย่างไรดี เขาบอกให้จ่ายค่า
ตั�วเครืองบินและโรงแรมห้าดาวให้ เขาจึงจะไปหย่าด้วย ดิฉันจะทําอย่างไรดีคะ แต่งก็
ไมไ่ด้ เพราะยงัไมไ่ด้หยา่ทีเมืองไทย ทําให้ต้องใช้ชือสามีเก่าอยู ่เบือจะแยแ่ล้วคะ่ 

สาวลกูสอง 
 
สวัสดคีรับคุณสาวลูกสอง 
 คณุได้หย่าแล้วทีเบลเยียม ก็มีผลไปถึงเมืองไทยแหละครับ ไม่ต้องกลบัไปหย่าที
เมืองไทยให้เสียเงินเสียทองอีกหรอก เพียงแต่ไปคอมมูนหรืออําเภอทีนีขอสําเนา
ทะเบียนหยา่ทีนายทะเบียนได้ออกให้หลงัจากรับคําสังศาล แล้วนําไปให้ลา่มสาบานตน 
(ตรวจสอบรายชือได้จากสถานทูตไทย) นําไปรับรองทีศาล กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงต่างประเทศเบลเยียม แล้วจึงนําไปทีสถานทตูไทยรับรอง คณุก็สามารถนําไป
ยืนอําเภอทีคณุมีทะเบียนบ้านอยูใ่นเมืองไทยทําการหย่าก็เป็นอนัจบ และหนักลบัมาใช้
นามสกลุเดิมได้อยา่งสบายอรุา 
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สิทธิซื Uอที
ดนิของหญิงไทยที
สมรสกับฝรั
 ง 

ชาดําเย็นได้รับคําถามมากมายเกียวกบัการซื �อทีดินของคนไทยทีแต่งงานกบัคน
ต่างชาติ หากไม่ต้องการให้มีปัญหาก็ไปซื �อคอนโดอยู่ถูกต้องสบายใจดีกว่าซื �อบ้าน 
พอดีอา่นพบขา่วทีเกียวข้องนา่สนใจจงึขอนํามาเผยแพร่ให้รับทราบรายละเอียดเพิมเติม
กนัทัวไปดงันี � 

อธิบดีกรมทีดินกล่าวถึงกรณีการเพิกถอนกรรมสิทธิ�ทีดินของชาวต่างชาติว่า 
กรมทีดินได้รับร้องเรียนเรืองทีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และมีการซื �อ
ทีดินอย่างผิดกฎหมาย โดยทั �งชาวยโุรปและเอเชียส่วนใหญ่ทีเข้ามาตั �งรกรากใน
ประเทศไทยเป็นผู้ มีฐานะดี เมือแตง่งานกบัผู้หญิงไทยหรืออยูกิ่นกบัเมียเช่าคนไทย ได้มี
การซื �อบ้านรวมทั �งทีดินจํานวนมากด้วยวิธีใช้ชือผู้หญิงเป็นเจ้าของ ซึงลกัษณะดงักลา่ว
เป็นการกระทําทีผิดกฎหมาย เนืองจากเป็นการซื �อทีดินโดยใช้ตวัแทนถือครอง เพราะ
คนต่างด้าวไม่สามารถซื �อทีดินได้ แม้ว่าจะนําสินสมรสมาซื �อก็ตาม เมือมีการร้องเรียน 
กรมทีดินก็มีการสอบสวนและเพิกถอนสทิธิการทํานิติกรรมไปแล้ว 10 ราย แตก็่ยงัมีการ
ทําผิดในลักษณะเดียวกันนี �อีกมาก ซึงการทํางานของกรมทีดินทําอย่างเป็นลําดับ
ขั �นตอน ไมไ่ด้ไปกลันแกล้งชาวตา่งชาติหรือหญิงไทยทีไปแตง่งานกบัคนตา่งชาติ 

"ตามขั �นตอนถ้ามีการซื �อขายทีดิน เจ้าพนกังานก็จะมีการสอบถามในบางกรณี 
เช่น การซื �อทีดินราคา 5 ล้านบาท ก็จะถามวา่มีเงินเดือนเดือนละเทา่ใด ซึงหากตอบวา่
ได้เงินเดือน 2-3 หมืนบาทก็ไมส่มเหตผุล ก็จะมีการถามวา่เอาเงินมาจากทีไหนอยา่งไร 
หากตอบว่าไปกู้ ธนาคาร ทางเจ้าพนกังานก็จะไปขอหลกัฐานจากธนาคารมาเพือ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เจ้าพนกังานไมส่ามารถตรวจสอบได้ละเอียด เพราะหากผู้ ซื �อ
ทีดินสามารถทํานิติกรรมกบัผู้ขายได้ก็ไมส่ามารถทําอะไรได้" อธิบดีกรมทีดินกลา่ว 

ปัญหาทีเกิดขึ �นทีมีการร้องเรียนกบักรมทีดิน เพราะมีการสง่ข้อมลูมาวา่มีผู้หญิง
ไทยอยู่กบัชาวตา่งชาติโดยทีไมไ่ด้ทํามาหากินอะไร แตมี่เงินซื �อบ้านในราคาหลายล้าน
บาท รวมถงึบางคนซื �อแล้วแตใ่ห้สามีชาวตา่งชาติอยูแ่ทน  อีกทั �งมีกรณีทีชายตา่งชาติ
มาร้องเรียนกรมทีดินวา่ถกูภรรยาขบัไลอ่อกจากบ้าน ภรรยาทิ �งหลงัจากได้เงินซื �อบ้านไว้
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แล้ว ซึงกรมทีดินจะไปสอบสวน และพบวา่มีหลายรายทีชี �แจงไมไ่ด้วา่นําเงินมาจากไหน 
แต่เมือตรวจสอบไปเรือย ๆ ก็พบว่ามีการนําเงินมาจากสามีชาวต่างชาติ จึงถือวา่เป็น
การให้ข้อมลูทีเป็นเท็จ กรมทีดินจงึเพิกถอนกรรมสิทธิ� หรือไมเ่ช่นนั �นก็ให้บริษัทซื �อขาย
ทีดินไปตกลงกบัผู้ซื �อเอง โดยอาจจะเป็นการคืนเงินและเพิกถอนกรรมสทิธิ�คืนก็ได้ 

สวัสดค่ีะ 

คือมีเรืองอยากจะเรียนถามเล็กน้อยค่ะทราบมาว่าผู้ หญิงทีแต่งงานกับคน
ตา่งชาติถ้าจะซื �อทีดินทีเมืองไทยต้องให้สามีเซ็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ เงินทีซื �อนี �เป็น
ส่วนตวัและไม่ใช่สินสมรสแต่อย่างใด แต่กรณีของหนซูื �อเป็นบ้านของโครงการ (ใน
สญัญาซื �อขายเป็นชือของหนคูนเดียว) อย่างนี �ต้องให้สามีเซ็นตามเงือนไขข้างบนหรือ
เปลา่คะ? ถ้าต้องเซน็ แตใ่นวนัโอนกรรมสิทธิ�สามีไมไ่ด้ไปด้วย (วา่ทราบมาเช่นกนั) ไป
ลงลายลกัษณ์อกัษรได้ทีสถานทตูหรือสถานกงสลุทีประเทศนั �น ๆ ได้ใช่ไหมคะ? ถ้าใช ่
แล้วเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะในวนันั �น? เสร็จแล้วก็เอาเอกสารทีเซ็นนี �ไปยืนให้
เจ้าหน้าทีกรมทีดินวนัทีเราจะโอนใช่ไหมคะ? เพือนของหนตูอนทีเค้าโอนสามีเค้าไปด้วย
แต่เค้าบอกว่าสามีไม่ได้เซ็นอะไรทั �งนั �นเจ้าหน้าทีเค้าแค่สอบถามนิดหน่อยว่าแต่งงาน
กนันานหรือยงัแล้วก็ขอดทูะเบียนสมรส  ตรงนี �หนเูลยสบัสนและเริมไขว้เขวคะ่ ถ้าสามี
ไมต้่องเช็นแล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาภายหลงัหรือเปลา่คะ? หนก็ูอยากทําอะไรทีเข้า
ตามตรอกออกตามประตู ขนาดสามีของหนูเค้ายังบอกเลยค่ะว่าเค้าต้องเซ็นตรงนั �น 
แล้วก็มีอีกเรืองหนึงทีต้องการถามค่ะหลงัจากทีโอนแล้วเอาชือเค้าเข้าในทะเบียนบ้าน
ด้วยได้ไหมคะ? และต้องทําอย่างไรบ้างคะ? ทีรบกวนก็มีเท่านีแหละค่ะ ขอความ
กระจ่างด้วยคะ่   

 ขอแสดงความนบัถือ 

จ.  
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สวัสดคีรับคุณจ.  ขอแยกตอบเป็นข้อ ๆ ดงันี �ครับ 

1. หญิงไทยทีสมรสกบัชาวตา่งชาติหรืออยู่กินกบัชาวตา่งชาติสามารถซื �อทีดินที
ประเทศไทยได้ โดยจะต้องมีหนงัสือจากสามีหรือคู่ชีวิตยืนยนัว่า เงินทีซื �อนั �นเป็นของ
คุณแต่เพียงผู้ เดียวไม่ใช่สินสมรส หากไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเอง จะต้องทํา
หนงัสือและไปเซ็นชือตอ่หน้ากงสลุทีสถานทตูไทย และนําไปยืนกบัสํานกังานทีดินในวนั
จดทะเบียนซื �อขาย 

2.กรณีเพือนของคณุนั �น หากมีผู้ ร้องเพือนคณุอาจถกูเพิกถอนกรรมสิทธิ� ทําให้
เกิดปัญหาในภายหลังคือ ต้องเสียสิทธิในทีดินและอาจจะสูญเสียเงินด้วยหากไม่
สามารถตกลงกบัผู้ขายได้ ดงัรายละเอียดทีอธิบดีกรมทีดินได้อธิบายให้ฟังข้างต้นแล้ว
นั �น คือถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือร้องเรียน ก็อาจจะผ่านไปได้ด้วยดี แต่ก็อาจจะเกิด
ปัญหาติดตามมาได้ในภายหลงั 

3. เมือซื �อทีดินพร้อมบ้านแล้ว คณุเองเป็นเจ้าของบ้านสามารถให้สามีมาเข้าชือ
อยูใ่นทะเบียนบ้านคณุได้ครับ (หากเขาได้สทิธิอยูเ่มืองไทยถกูต้องตามกฎหมาย) 

การมาตรวจบ้านและสถานะการอยู่ ร่วมกันจริง 

 สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 
เรามาอยูที่เบลเยียมได้ 1 เดือนกบั 1 อาทิตย์แล้วโดย cohabitation visa ตํารวจ

มาตรวจทีบ้าน 1 ครั �ง หลงัจากนั �นก็ไปทําสญัญาการอยูร่่วมกนัทีอําเภอเรียบร้อยแล้ว
คะ่ และได้ถือโอกาสให้แฟนถามวา่ต้องรออีกกีวนัจงึจะได้บตัรสีส้มและ  ID และถ้าวีซา่
หมดจะตอ่อยา่งไร ? (ได้วีซา่มา 3 เดือนคะ่) เจ้าหน้าทีตอบวา่คณุต้องพิสจูน์วา่คณุรู้จกั
กนัมานาน ถ้าไม่พิสจูน์จะตอ่วีซา่ไมไ่ด้ งงเลยคะ่..แฟนก็งง แฟนอธิบายวา่เราพิสจูน์
แล้วทีสถานทตูเบลเยียมในไทยวา่เรารู้จกักนัมา 3 ปี เขาบอกวา่สถานทตูกบัอําเภอคน
ละสว่นไมเ่กียวกนั!! Cohabitation ใคร ๆ ก็ทําได้แม้รู้จกักนัแค ่2-3 วนั งงมากคะ่    

เท่าทีศึกษากบัประสบการณ์ของเพือน ๆ ไม่ต้องพิสจูน์อีกรอบนีคะ หลงัทํา
สญัญาอยูร่่วมกนัก็รอบตัรกบั ID เลยใช่ไหมคะ? เราเถียงเขาไมไ่ด้คะ่เพราะทกุอยา่งเรา
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ต้องทําตามเขาสัง.... อยากขอความกรุณาจากคุณชาดําเย็น หรือเพือน ๆ ผู้ มี
ประสบการณ์ช่วยด้วยคะ่ ขอบคณุมาก ๆ เลยคะ่ 
 
สวัสดคีรับ 

ยินดีต้อนรับสูเ่บลเยียมอนัหนาวเหน็บ  ถกูต้องครับทางอําเภอสามารถยืนขอให้
มีการตรวจสอบได้อีกครั �ง ไมว่า่จะเป็นการจดทะเบียนอยูร่่วมกนัหรือจดทะเบียนสมรสก็
ตาม กรณีทีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะเป็นการจดทะเบียนหลอก ตํารวจเคยเรียกผมไป
แปลให้ เพือตรวจสอบหลงัการจดทะเบียนสมรสของคนไทยหลายครั �งว่าเป็นการอยู่
ร่วมกนัหรือแตง่งานจริงหรือไม ่

สถานทตูเบลเยียมในไทยเป็นเพียงด่านแรกทีตรวจสอบข้อมลู แล้วออกวีซ่าให้
คณุเดินทางเข้ามาได้เท่านั �น แตถ้่าคณุอยู่ด้วยกนัจริงก็ไม่ต้องกงัวล ถึงวีซา่ทีได้รับจะ
หมดอายแุละยงัไม่ได้รับบตัรประจําตวัต่างด้าวก็อยู่ตอ่ไปได้เรือย ๆ จนกวา่จะได้บตัร 
ปรกติแล้วไมค่อ่ยมีปัญหาหรอกครับถ้าไมถ่กูหลอกมา  ใจเย็นอดทนร้องเพลงรอ เดี�ยวก็
ได้ ขอให้มีความสขุนะครับ 

 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

ขอบคณุมาก ๆ เลยสําหรับคําตอบทีรวดเร็วทนัใจค่ะ ทกุคําชืนชมทีคณุได้รับ
จากชาวไทยในเบลเยียม เราขอยืนยนัด้วยความจริงใจอีกหนึงเสียงนะคะว่าคุณนีสดุ
ยอดจริง ๆ และก่อนมานีก็ได้อ่านประวตัิของคณุจากคูส่ร้างคู่สม..ชืนชมคะ่ และจะยก
คณุเป็นตวัอยา่งการสู้ ชีวิตในประเทศอนัหนาวเหน็บนี �แนน่อนคะ่ 

ตกลงว่ากรณีของเราคงไม่มีทางเลือกแล้วค่ะ ตอนยืนวีซ่าทีเมืองไทยรวบรวม
เอกสารพิสจูน์ 2 ชดุ ต้นฉบบัและสําเนาหนาอย่างละ 1 นิ �วได้ค่ะ สู้ อีกตั �งค่ะกบัการ
รวบรวมเอกสาร   
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ให้สามีฝรั
 งรับลูกตดิเป็นบุตรบุญธรรมดหีรือไม่ เงนิ Chômage คืออะไร 

สวัสดค่ีะพี
ชาดาํเยน็และพี
 ๆ นิตยสารเพื
อนไทยทุกๆ คน 

พีชาดําเย็นคะ หนตู้องขอโทษพีด้วยนะคะทีเขียนจดหมายมาหาพีช้า เพราะวา่หนู
ไมรู้่จะเริมต้นอย่างไรดี และอีกอย่างหนอูายคะ่ กลวัเขียนภาษาไทยไม่ถกู กลวัพีอ่านไม่
ออก สงสารคนเรียนน้อยเถอะนะคะ เพราะวา่หน ูป.6 ก็ไมจ่บดี พออ่านออกเขียนได้นิด
หน่อยค่ะ หนมีูปัญหาอยากจะถามพีชาดําเย็นและพี ๆ เพือนไทยหลายข้อเลยค่ะ ขอ
ความกรุณาช่วยตอบจดหมายหนทีูนะคะ จะรออา่นในฉบบัหน้านะคะ 

หนูเป็นสมาชิกเพือนไทยนะคะ ตอนแรกไม่รู้จัก พีชาดําเย็นแนะนําถึงได้รู้จัก 
ขอบคณุอีกครั �งนะคะทีแนะนําหนงัสือดี ๆ ให้หนไูด้อ่านหนอูยากถามวา่ ถ้าแฟนหนเูขา
โอนลกูชายหนเูป็นลกูบญุธรรม หรือรับเป็นบตุรบญุธรรมของเขา จะมีสิทธิในทรัพย์สิน
ของเขาหรือไม่ และมนัจะเป็นผลดีสําหรับหนแูละลกูชายหนหูรือไม่ เพราะว่าแฟนหนู
เขามีลกูสองคน แต่หนมีูคนหนึง และหกเดือนทีแล้วแฟนหนซูื �อบ้านอีกหนึงหลงั เขาพา
หนไูปเซ็นสญัญาซื �อขาย หนก็ูเซ็น แต่ก็ไม่รู้เขาให้เซ็นอะไร เพราะหนอู่านไม่ออก ตอนนี �
แฟนหนเูขามีบ้านสองหลงัค่ะ แฟนหนบูอกว่าจะพาไปทําโนแตร์ให้หน ูมนัคืออะไรคะ 
ทําอย่างไรดี หรือไม่ดี หนยูงัไม่ตอบตกลงเพราะว่าหนจูะรออ่านคําตอบของพีก่อน หนู
คอ่ยไปทําคะ่ เพราะหนไูมเ่ข้าใจ 

1.ตอนนี �หนแูต่งงานกบัแฟนได้สามปีแล้ว ถ้าเกิดว่าหนกูบัลกูชายได้สองสญัชาติ
จะดีไหม คือ ทั �งไทยและเบลเยียม หนจูะมีสทิธิมีบ้านมีทีนาทีเมืองไทยได้ไหมคะ 

2.ตอนนี �หนูไปเรียนภาษาฝรังเศสค่ะ แต่ก็อย่างนั �นแหละพีเพราะคนมนัหวัไม่ดี 
เรียนจะสองปีแล้วก็ยงัง ู ๆ ปลา ๆ อา่นได้นิดหน่อย (พดูได้นิดหน่อย) คือปัญหามนัอยู่
ทีวา่ เพือน ๆ ทีเรียนกบัหนมีูหลายชาติหลายภาษา แตท่กุคนมีเงิน C.P.A.S. Chômage 
หนไูม่เข้าใจวา่มนัเป็นเงินอะไร ทําไมเพือน ๆ หนเูขาถึงได้ แตห่นทีูเป็นคนไทยเขาบอก
วา่ไมไ่ด้ ไมมี่ในสญัญา แฟนหนเูคยโทรหรือเขียนจดหมายไปที ONEM FOREM แตเ่ขา
บอกไมไ่ด้ ต้องทํางานก่อน ถึงหนจูะมีใบทํางานทีเมืองไทยมาเขาก็ไมใ่ห้ แตเ่พือน ๆ หนู
มีทั �งโคลมัเบีย โมร็อกโก เซเนกลั รัสเซีย กานา โคโซโว ทําไมทกุคนได้หมดแตมี่ไทยและ
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เวียดนามไมไ่ด้ พีช่วยตอบหนทีูนะคะ ขอบพระคณุลว่งหน้าคะ่ หนอูยากรู้วา่มนัเป็นเงิน
อะไรทําไมคนเอเชียไมไ่ด้! 

หนจูะรออา่นคําตอบของพีชาดําเย็นในฉบบัหน้านะคะ 

ด้วยความเคารพอยา่งสงู 

   ส ุ

ปล. ขอบคณุนะคะทีอ่านจดหมายของหนจูนจบ     พีชาดําเย็นคงไม่ใจดําถึงกบั
ไมต่อบจดหมายหนนูะคะ 

สวัสดคีรับคุณสุ 

 ขอชืนชมว่าคณุเขียนจดหมายได้สละสลวย เข้าใจง่ายและไม่มีคําสะกดผิดเลย 
ผมเคยอ่านจดหมายคนจบ ดร.บางคนอ่านสามเทียวยงัไม่เข้าใจเลย ต้องขอโทษด้วยที
ไม่ได้ตอบในฉบบัทีแล้ว เพราะได้รับจดหมายตอนปิดเล่มแล้ว เลยยกยอดมาตอบให้
ฉบบันี � หวงัวา่คงไมช้่าเกินไปนะครับสําหรับการตดัสนิใจไปทําโนแตร์ 

1. ลูกชายคุณเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสามีคุณ เขาจะได้รับสิทธิเท่า
เทียมกับบุตรทีเกิดตามสายโลหิตทุกประการ พูดง่าย ๆ ถ้าเขามีทรัพย์สินคือ
บ้าน และแก้วแหวนเงินทอง คิดเป็นมลูคา่สามล้านยโูร ก็จะตกกบัลกูเขาสองคน
กับลกูชายคุณทีเป็นบุตรบุญธรรมคนละส่วนเท่า ๆ กัน แต่สิทธิในมรดกจะตก
เป็นของลกูก็ต่อเมือคุณทีเป็นภริยาตามกฎหมายเสียชีวิตก่อน ตอนทีคณุยงัมี
ชีวิตอยู่ก็ยงัอาศยัในบ้านได้ และเก็บกินดอกเบี �ยจากเงินทีเขามีอยู่ได้ ลกู ๆ ที
เป็นผู้ รับมรดกจะยงัไมไ่ด้รับสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างเต็มที สําหรับ
การทําโนแตร์นั �น เป็นการจดทะเบียนทีมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สญัญาแบ่ง
ทรัพย์สินหลังการสมรส สัญญาข้อตกลงจัดการทรัพย์สินหลังการหย่า 
พินยักรรม ฯลฯ ดงันั �น ก่อนทีจะเซ็นอะไรควรจะต้องทําความเข้าใจให้ดี ถ้าไม่
เข้าใจก็ขอให้เขาหาล่ามแปลเอกสารดงักล่าวให้ หรือจะขอให้มีล่ามมาอธิบาย
รายละเอียดให้ในวนัเซน็ก็ได้ 
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2. คณุและลกูชายสามารถถือสองสญัชาติได้โดยทีกฎหมายของเบลเยียมและไทย
ไมไ่ด้มีข้อห้าม และถือพาสปอร์ตได้สองเลม่ เข้าประเทศไหนก็ใช้หนงัสือเดินทาง
ประเทศนั �น หญิงไทยทีสมรสกบัชาวตา่งชาติ หรืออยูกิ่นกบัชาวตา่งชาติสามารถ
ซื �อทีดินทีประเทศไทยได้ โดยจะต้องมีหนงัสือจากสามีหรือคู่ชีวิตยืนยนัว่า เงินที
ซื �อนั �นเป็นของคณุแต่เพียงผู้ เดียวไม่ใช่สินสมรส หากไม่สามารถเดินทางไปด้วย
ตนเอง จะต้องทําหนงัสือ และไปเซ็นชือต่อหน้ากงสลุทีสถานทตูไทย และนําไป
ยืนกบัสํานกังานทีดินในวนัจดทะเบียนซื �อขาย หรือถ้าเป็นทีดินมรดกก็มีสิทธิจะ
ได้รับอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

3. ดีแล้วครับทีไปเรียนภาษาฝรังเศส เราอยู่บ้านเขาก็ต้องเรียนรู้ภาษาเขา เพือช่วย
ให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายสบายขึ �น พดูได้มากน้อยก็ดีกวา่ไมไ่ด้เลย อา่น พดู ฟังบอ่ยๆ 
ก็ได้เองแหละครับ 

สําหรับเงินทีถามมานั �น คือเงินยงัชีพทีประชาสงเคราะห์จะให้กบัคนทีไมมี่รายได้ 
เพือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ไม่อดตาย กรณีของคุณนั �นสามีมีบ้านสองหลงัเขาคง
ไมใ่ห้หรอก สว่นเงิน chômage เป็นเงินคนวา่งงานสําหรับผู้ ทีเคยทํางานมาก่อนและตก
งานก็จะได้รับเงินช่วยสําหรับคนตกงาน คิดตามเงินเดือนสดุท้ายคํานวณกบัระยะเวลา
งานทีทํา เราทํามาหาได้ของเราเองไม่ต้องไปขอเงินเขากินดีแล้วครับเรามีศกัดิ�ศรี คนที
ไปขอเงินยงัชีพนั �นเป็นพวกสิ �นไร้ไม้ตอก คนไทยทีไปขอเงินยงัชีพอยูก็่มี แตเ่ป็นพวกทีได้
สญัชาติแล้ว 

หนึ
งตวัอย่างชีวติจริงคนไทยในต่างแดน 

สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

 ดิฉนัดีใจทียงัมีคนไทยอย่างคณุทีมีนํ �าใจและชี �ทางให้กบัคนอยู่ต่างแดนก็คือคน
ไทยในต่างแดนได้รู้ และเข้าใจกบัปัญหาทีเกิดขึ �นกบัตวัเองและอีกหลายคน ทําให้ดิฉนั
มีกําลงัใจและกายทีคิดจะต่อสู้กับชีวิตไกลบ้านทีทุกคนต้องต่อสู้ เพือความเป็นธรรม 
และการเอารัดเอาเปรียบจากสามีและคนรอบข้าง มนัเป็นความเจ็บปวดและรู้สึกว่า
ตัวเองโง่ทีทําอะไรเขาไม่ได้ เขาก็ด่าว่าเราเป็นคนต่างชาติ พวกเขาประเทศเขาก็จะ



 
 

120 
 

รังเกียจเราบางคนความรู้น้อยมีมากในหมู่ฝงูชนมีแต่ความคิดห่าม ๆ  ไม่มีสมอง  ไม่มี
ความคิด  ไร้มโนธรรม คอยแต่จะว่าเราไปในทางทีไม่ดี และคิดว่าพวกเขาเป็นเทวดา
สามารถทีจะดถูกู หรือพดูว่าแบบไหนก็ได้ ไม่มีนํ �าใจ เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตวั เวลาคนของ
เขาพดูอะไร เขาเชือฟังในสิงผิด ๆ  เรามีสมองคิด มีตาด ูมีหฟัูง ถ้าเขาจะไม่ช่วยเรา เขา
จะพดูเป็นคําเดียวคือ ไม่เข้าใจ และอีกอย่าง คนไทยเราต่างบ้านต่างพ่อแม่ ไม่มีความ
เป็นนํ �าหนึงใจเดียว มีคนพดูวา่คนไทยไม่ค่อยจะสงุสิงกนั คนจีนเขาไปอยูไ่หนเขาก็จะมี
ไชน่าทาวน์ คนจีนไปเปิดร้านขายอาหาร เขาก็เป็นคนขาย แต่พอมีคนมาเปิดร้านใหม่
เขาก็ชว่ยเหลอืกนัและกนั คนไทยทีไมมี่เงินกบับ้าน แตป่ากดีเทียววา่คนอืนให้เกลียดกนั
และคยุโอ้อวดว่าตวัเองดีทกุอย่าง แต่ไม่เคยคิดถึงพ่อแม่ผู้ รออยู่เมืองไทยปีแล้วปีเล่าก็
ไม่เคยเห็นหน้าลกู และส่งเงินส่งทองให้พ่อแม่ใช้จ่ายเลย หลงตวัเอง ลืมตวัต่อการอยู่
ร่วมกบัคนอืน เข้าคาสิโน เล่นการพนนั กินเหล้า สบูบุหรี  แต่งแต่ข้างนอกให้เขาชมว่า
สวย เจ้าแมเ่จ้าพอ่ก็เดินไมติ่ดดินแล้วละคะ่ 

 ความสมหวงัหรือว่าคิดผิดกนัแน่ทีต้องมาใช้ชีวิตแบบนี � ความใฝ่ฝันอยากได้ขึ �น
เครืองบิน ดีใจและตืนเต้นมาก ๆ ทีจะได้บินไปเมืองนอก คิดว่าเป็นสวรรค์ แต่ตอนนี �มนั
ไม่ใช่ มนัเป็นนรก ยิงเป็นคนแก่ ๆ เขาไม่เข้าใจ เขาจะพดูและว่าต่าง ๆ นานา อยู่บ้าน
ของเธอดีทกุอย่าง เธอมาทําไมทีนี อย่าเข้าใจผิดวา่เราไปพดูหรือว่าเขานะ เราจะไม่พดู
แต่จะเป็นผู้ รับฟังเพียงอย่างเดียว เพราะว่าเราตอบเขาไป เขาไม่ฟังเราหรอก เพราะว่า
เป็นคนบ้านเขาทั �งหมด เขาก็พดูและหวัเราะเยาะเราเหมือนลกูแกะอยู่ในฝงูเสือ เสือทั �ง
หิวและกระหายทีจะกินอาหารให้ได้ 

 ขอบคณุคณุชาดําเยน็ทีอา่น ตกผิดชว่ยตอ่เติมให้ด้วย และขอบคณุทีมาเป็นพระ
เปิดใจชว่ยเหลือคนไทยในเบลเยียม 

อญั 
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สวัสดคีรับคุณอัญ 

 เราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพ ผมเองตอนมาอยู่
ใหมก็่โดดเดียวพอสมควร เลยคิดถึงคนทีมาใหมว่า่ เขาคงต้องการหาทีพึงพา พดูคยุ ให้
คําแนะนํา เราอยู่ไกลญาติมิตร หนัไปทางไหนก็มีแต่คนแปลกหน้า ต่างชาติ ต่างภาษา 
ตา่งวฒันธรรม ถ้าไมห่นัหน้าเข้ามาช่วยเหลือกนัแล้ว ใครจะมาช่วยเรา 

 มาอยู่บ้านเขาก็ต้องเรียนรู้ ดจํูา และทําตาม ให้เท่าทนักบัขนบธรรมเนียม และ
ระเบียบพิธีของเขา การปรับตวัและดํารงตวัอยู่ในสงัคมได้เป็นสิงทีจําเป็น จิ �งจกยงัต้อง
เปลียนสีเพือรักษาชีวิตหรือเพือหลอกล่อเหยือให้หลงเข้ามาหา คนเราก็เช่นกัน ต้อง
ปรับตวัให้ชีวติตั �งอยูไ่ด้อยา่งมันคง อะไรทีควรฟังก็ฟัง อะไรทีควรลืมก็ลืม ทําใจให้สบาย 
แหงนมองดฟู้า ถ้าวนันี �ฟ้าครึ �มฝนตก พรุ่งนี �ก็ต้องมีวนัฟ้าใสแดดจ้าให้เราอุ่นกายบ้างละ 
คิดอะไรไมอ่อกก็เขียนมาบอกชาดําเย็น จะพยายามหาคําตอบให้ทกุอยา่ง ยิ �มไว้ใจเป็น
สุขครับ คุณไม่โดดเดียวในเบลเยียม เพือนไทยอยู่ใกล้คุณเสมอ ก้าวไปข้างหน้าอย่า
ท้อถอย 

การทาํพนัิยกรรม 

สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็และทมีงานทุกคน 

นานแล้วค่ะทีไม่ได้เขียน จ.ม.มา เพิงนึกขึ �นได้ว่าจะต้องเขียน จ.ม.มาถาม
เกียวกับกฎหมายอีกแล้วค่ะ ยังดีทีคนไทยได้นิตยสาร “เพือนไทย” เป็นผู้ ให้ความ
กระจ่างในด้านกฎหมายในเบลเยียม จะได้ไม่ถกูใครเอาเปรียบ อีกทั �งเราเป็นคนไทยแท้ 
ๆ ยงัไมรู้่ข้อกฎหมายไทยเลย นบัประสาอะไรกฎหมายของเบลเยียม ดิฉนัอยากจะเรียน
ถามคณุชาดําเย็นว่า ดิฉันอยากจะทําพินยักรรม เพราะดิฉันไม่มีบตุรเลย ดิฉันยงัมีเงิน
อยู่ทีธนาคารไทย เพราะมานังคิด ๆ ดูว่า ดิฉันก็อายุมากแล้ว เพือความไม่ประมาท
อยากจะทําพินยักรรมไว้ เพราะดิฉนัไมต้่องการให้ตกเป็นของพีน้องของดิฉนั เพราะพวก
เขาไม่เคยมาดดํูาดดีูกบัดิฉนัเลย ตอนทีดิฉันกลบัไปเมืองไทยก็ได้ไปเยียมพีน้อง แทนที
จะดีใจทีดิฉนัไปเยียม คอยทีจะไถเงิน คอยทีจะยืมเงิน ทั �งทีพวกเขาก็มีงานทํา ดิฉนัรู้จกั
ผู้หญิงไทยทีนีหลายคน เขาบอกดิฉันว่า จะต้องส่งเงินไปให้พีน้องทีเมืองไทยทกุ ๆ คน 
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ถ้าเป็นพ่อแม่ของดิฉนัจะไม่ว่าแม้นคําเดียว เพราะพวกท่านก็คงแก่มากแล้ว เป็นลกูทีดี
ก็ควรจะต้องเลี �ยงดทู่าน แต่นีอะไรพีน้องยงัหนุ่มยงัสาวงอมืองอเท้า ไมย่อมทํามาหากิน 
จะคอยเงินจากพีสาวทีมาทํางานทีเบลเยียมอย่างเดียว ก็เหมือนพีน้องของดิฉัน พอ
ดิฉันไม่ให้เงินเขาก็โกรธ ไม่ติดต่อดิฉันอีกเลยทุกคน ดิฉันโทรไปหาน้องชายด้วย
ความคิดถึงลกูหลานอยากจะไปเยียมพวกเขา เขาถามดิฉนัว่า ตอนนี �มีเงินอยู่เท่าไร โอ้
โห อ้าวจะมีเท่าไรแล้วมนัไปเกียวอะไรด้วย ! ทํางานทีเบลเยียมงานใช้แรงงานเหนือย
แทบตายกว่าจะได้เงินเพือจะเก็บเงินไว้เลี �ยงตัวเองตอนแก่ถ้าไม่มีใครเลี �ยง ดิฉัน
อยากจะเรียนถามคณุชาดําเย็นวา่ 

1. ดิฉนัต้องไปทําพินยักรรมกบัใคร ? ดิฉนัต้องเดินทางไปทําทีเมืองไทยกบั
ทนายความไทย ? หรือวา่โนตารีทีนี มีคนบอกวา่ราคาแพงมาก แล้วเขาจะทําได้หรือคะ
เพราะวา่เงินอยูที่ธนาคารเมืองไทย  ?  

2. แล้วถ้าดิฉนัจะต้องทําพินยักรรม ราคาจะแพงไหม ? 

3. ดิฉันต้องการบริจาคเงินทั �งหมดทีมีให้กับสาธารณกุศลทั �งหลาย เช่น สถาน
เลี �ยงเดก็กําพร้า มลูนิธิชว่ยผู้ยากไร้ รพ.ศิริราช รพ.สงฆ์ พระสงฆ์ทีอาพาธ ฯลฯ 

4. ถ้าดิฉนัจดทะเบียนสมรส ถ้าสามีเสียชีวิตก่อน ถ้าเขามีหนี �สินทีดิฉนัไมไ่ด้รับรู้
ด้วย ดิฉันจะต้องใช้หนี �ให้ด้วยหรือเปล่า ? เพราะดิฉนัไม่ได้ทํางานมานานแล้ว เป็น
แมบ้่านอยา่งเดียว 

5. ถ้าดิฉนัจะต้องเซน็เอกสารตา่ง ๆ ทีดิฉนัอ่านไม่ออก (ภาษาดตัช์) ดิฉนัควรหา
ลา่มมาแปลให้ติดตอ่ได้ทีไหนคะ เพือความแนใ่จ  

ขอแสดงความนบัถือ      

เบญ 
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สวสัดีครับคณุเบญ 
ดีใจทีนิตยสารเพือนไทยให้ประโยชน์กับคนไทยในเบลเยียม กําลงัว่าจะขอให้

คณุภาค ภมูิเขียนเรืองพินยักรรมอยูเ่ชียว   
1. การทําพินัยกรรมนั �นคุณสามารถทําได้โดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง ที

สําคญัคือจะต้องลงวนัเดือนปี และเซ็นชือ ถ้าต้องการให้มีผู้ รับรู้เป็นทางการก็อาจจะไป
ให้กงสลุสถานทตูรับรองลายเซน็คณุ 

2. ไมมี่คา่ใช้จ่ายใด ๆ นอกจากคา่รับรองลายเซน็ 
3. คุณระบุว่า เงินสดในธนาคาร... บริจาคให้องค์กร รพ.ใด จํานวนเท่าไหร่... 

หรือทรัพย์สนิอืนทีมีก็ระบวุา่ให้ขายแล้วบริจาคให้... 
4. หนี �สินของสามีจะตกทอดถึงคณุในฐานะผู้ รับมรดก ถ้าหนี �มากกว่าทรัพย์สิน

คณุก็ต้องรับ เว้นแตว่า่คณุแจ้งสละสทิธิในกองมรดก 
5. คณุไม่ควรจะเซ็นชือในเอกสารทีอ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจ ล่ามสาบานตนจะ

ทําหน้าทีแปลและอธิบายรายละเอียดให้ก่อนทีคณุจะเซ็นชือ รายชือล่ามคณุสามารถ
ขอได้จาก 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบรัสเซลส์  
ทีอยูเ่ลขที 876 Chaussée de Waterloo, 1000 Brussels      
โทร. 02/640 6810 โทรสาร 02/648 3066  
หรืออีเมล thaibxl@thaiembassy.be 

 
การเปลี
ยนหรือไม่เปลี
ยนคาํนําหน้าชื
อ และผลของการสมรสกับคนต่างชาต ิ

สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

จุ๋มอยากจะสอบถามเกียวกับเอกสารบางอย่างทีอาจจําเป็นต้องเปลียนแปลง
เอกสาร ในกรณีทีจุ๋มต้องอาศยัอยูที่เบลเยียม ต้องขอโทษด้วยทีจุ๋มรบกวนคณุชาดําเย็น
ในการตอบคําถาม ถ้าคุณชาดําเย็นมีความรู้เรืองดงักล่าวและมีเวลาว่างรบกวนตอบ
กลบัด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างมาก เนืองจากจุ๋มมีข้อสงสยับางประการเกียวกับ
เอกสารทีต้องเปลียนแปลงหรือไม ่อยา่งไร  ตามข้อมลูข้างลา่ง 
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1. จุ๋มแต่งงานทีสวิสฯ และจดทะเบียนทีสวิสฯ ไม่ได้แต่งทีประเทศไทย 
ปัจจบุนัจุ๋มใช้นามสกลุตวัเอง แค่เปลียนจาก Miss เป็น Mrs. และในปี 2555 จุ๋มต้อง
เปลียน Thai passport (เนืองจากหมดอาย ุ2 เม.ย. 2555) และบตัรประชาชน
ไทย (เนืองจากจะหมดอาย ุ8 พ.ย. 2555) แล้วอยา่งนี �จําเป็นไหมคะจุ๋มต้องแปลเอกสาร 
(ทีจดทะเบียนสมรสทีสวิส) ทีสถานทูตไทยทีบรัสเซลส์ จากภาษาเยอรมัน เป็น
ภาษาไทยหรือยังไงคะ เพือใช้เอกสารทีแปลดังกล่าว เพือประกอบในการเปลียน 
Passport และบตัรประชาชนไทย 

2. แล้วในกรณีการเปลียน Thai passport (สามารถทําได้ทีไทย ถ. บางนาตราด
ได้เลยหรือเปล่า) ส่วนบตัรประชาชน ต้องไปทําทีอําเภอ ทีบ้านเกิด แล้วต้องใช้เอกสาร
อยา่งอืนแนบไหมคะ 

3. เนืองจากจุ๋มมีสมบติัเป็นของตวัเองทีหามาได้ก่อนแตง่งาน ทํางานเยอะมากที
เมืองไทย และซื �อไว้ก่อนแตง่งาน (มีรถ บ้าน และทีดิน 3 ผืน แตจ่่ายหมดเรียบร้อยแล้ว
เป็นชือจุ๋ม และใช้คําว่า นางสาว...) เราไปเปลียนเป็นนางทีหลงัได้ไหมคะหรือคงไว้
อยา่งนั �นก่อนหรือยงัไงคะ หรือต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพือแนบในการเปลียนเอกสาร 

4. ในสว่นทะเบียนบ้าน จุ๋มต้องเปลียนเป็นคําวา่ นาง ไหมคะ แต่ในทะเบียน
บ้านมีชือจุ๋มคนเดียว หรือต้องเปลียนคําวา่นางในทะเบียนบ้าน พร้อมกบับตัรประชาชน
ใหมห่รือยงัไงคะ 

5.จําเป็นไหมคะ จุ๋มจดทะเบียนทีสวิสฯ อย่างเดียว แล้วย้ายมาอยู่ทีเบลเยียม 
จําเป็นต้องจดทะเบียนแตง่งานทีเมืองไทยด้วยไหมคะ แล้วการทีเราจดทีสวิสฯ แล้วย้าย
มาอยูที่เบลเยียม เราจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลเบลเยียมไหมคะ เพราะเราไมไ่ด้
แต่งงานทีเบลเยียม แล้วอย่างนี � จําเป็นต้องแจ้งทีสถานทตูไทยทีเบลเยียม (บรัสเซลส์
ไหมคะ แล้วถ้าต้องแจ้งต้องทําอยา่งไรจงึจะได้สทิธิคุ้มครองเหมือนเราแตง่งานทีนี) สามี
จุ๋มเป็นคนเบลเยียมแตไ่ปทํางานทีสวิสฯ แตต่อนนี �กลบัมาทํางานทีเบลเยียม ทําให้จุ๋ม
ต้องย้ายตามมาอยู่ทีนี ถ้ายงัไงรบกวนแจ้งกลบัด้วยนะคะ ขอบพระคณุอย่างมากทีให้
ความรู้คะ่  จุม๋ 
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สวัสดคีรับคุณจุ๋ม 

1.ผมได้สอบถามกบักงสลุ สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับคําตอบ
ว่า การเปลียนคํานําหน้าชือ นามสกลุ ต้องไปยืนเรืองทีทําการอําเภอทีเมืองไทยเท่านั �น 
เพราะข้อมลูทะเบียนราษฎร์จะมีเพียงกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเท่านั �นเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขได้  ไม่ใช่สถานทตูไทยในต่างประเทศ กล่าวคือ จะต้องทํา
การแปลทะเบียนสมรสและผ่านขั �นตอนการรับรองเอกสาร แล้วนําใบแปลไปยืนขอ
เปลียนคํานําหน้าชือจากนางสาวเป็นนาง เปลียนบัตรประจําตัวประชาชนเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจงึเดินทางไปทําพาสปอร์ตจะเป็นทีประเทศไทยหรือทีสถานทตูไทยก็ได้ 

2.การทําบตัรประชาชนต้องทําทีอําเภอทีมีชืออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่ใช่ทีบ้าน
เกิด (กรณีทีได้ย้ายไปอยู่ทีอืนทีไม่ใช่บ้านเกิด) เอกสารก็ใช้เพียงบตัรประชาชนเก่าและ
ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านตวัจริง การทําหนงัสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั �นจะยืนขอทํา
ทีสํานกังานหนงัสือเดินทางทีไหนก็ได้ครับ ใช้บตัรประชาชนใบเดียว สามวนัได้ เร็วกว่า
ทําทีสถานทตูไทยในต่างประเทศ เพราะระบบในประเทศไทย เขาต่อออนไลน์ได้และก็
ไมต้่องรอจดัสง่เลม่พาสปอร์ตมาทางถงุเมล์การทตู 

3.ถ้าไม่มีการซื �อขายก็คงไม่จําเป็นต้องไปเปลียนให้ยุ่งยากเสียเวลา กรรมสิทธิ�

ในทรัพย์สินจะเป็นรถ บ้าน ทีดิน ก็ยงัเป็นของผู้ มีชืออยู่ในเอกสารสิทธิ�คือ ทะเบียนรถ 
โฉนดทีดิน และทรัพย์สนิทั �งหมดก็ยงัเป็นของคณุแตเ่พียงผู้ เดียว 

4.เมือยืนขอเปลียนคํานําหน้าชือ ทางอําเภอก็จะแก้ไขในทะเบียนบ้าน พร้อมกบั
บตัรประชาชนทีจะทําใหมค่รับ 

5.ไม่จําเป็นครับ แต่จะทําก็เป็นการดี โดยการนําทะเบียนสมรสไปยืนทีอําเภอที
อยู่ เพือให้ทางการเบลเยียมรับรองการสมรสอีกครั �ง สําหรับสถานทูตไทยนั �นไม่
จําเป็นต้องแจ้ง แต่การแจ้งชือและทีอยู่เพือให้สถานทูตไทยจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
สําหรับการติดตอ่หรือสง่ขา่วสารให้ทราบในอนาคต 
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สิทธิในที
ดนิภายหลังสมรสกับคนต่างชาต ิ

สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็และทมีงามทุกท่าน   
เป็นครั �งแรกทีดิฉนัมีโอกาสเขียนจดหมายมาทกัทายคณุชาดําเย็น นบัตั �งแตดิ่ฉนั

มาอาศยัอยูใ่นประเทศเบลเยียมนานถงึ 4 ปีแล้ว 
ก่อนอืนดิฉนัต้องขอขอบคณุทางนิตยสาร “เพือนไทย” เป็นอย่างมาก มีหลายสิง

หลายอย่างทีดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเกียวกบัความเป็นอยู่และกฎระเบียบของคนทีนี แต่ว่า
ดิฉันโชคดีทีตั �งแต่ปีแรกทีมาอยู่ ดิฉันได้สมคัรเป็นสมาชิกนิตยสารเพือนไทยทีวดัไทย- 
ธรรมาราม ทําให้ดิฉนัรู้สกึอบอุน่และมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบสงัคมทีนีได้เป็น
อยา่งดีมากขึ �น 

เมือไม่นานมานี � ดิฉนัได้ทําเรืองขอเปลียนสญัชาติ ตอนนี �อยู่ระหว่างยืนเอกสาร
ไปทีคอมมนูทีดิฉันอาศยัอยู่ ดิฉันมีคําถามทียงัไม่เข้าใจเท่าไหร่ ขอความกรุณาคณุชา
ดําเยน็ช่วยตอบให้ความกระจา่งกบัดิฉนัด้วยนะคะ 

1.ดิฉันได้อ่านเจอเกียวกบัคนไทยทีสมรสกบัชาวต่างชาติ จะถกูลดสิทธิในการ
ครอบครองบ้าน ทีดิน ไมท่ราบวา่ข้อเทจ็จริงเป็นอยา่งไรคะ่ 

2.หากเป็นเช่นนั �น สมมุติว่าดิฉันนําเงินสดหรือเช็คไปซื �อบ้านพร้อมทีดินใน
เมืองไทยในนามของมารดาหรือญาติ แล้วทําพินยักรรมมอบให้แก่ดิฉนัในภายหลงัจะได้
หรือไม ่

3.ดิฉันมีความตั �งใจทีจะกลับไปอยู่ทีเมืองไทยอย่างแน่นอน หากดิฉันได้รับ
สญัชาติเป็นคนเบลเยียม ดิฉนัจะมีสิทธิกลบัไปอยู่ทีเมืองไทยได้นานสกัแคไ่หนและต้อง
ทําอย่างไรบ้าง หากว่าดิฉันจะใช้ชีวิตทีเมืองไทยมากกว่าทีประเทศเบลเยียม หรือถ้า
หากดิฉนัจะต้องติดตามสามีไปในประเทศอืน ๆ จะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือไม่อย่างไร
คะ 

สดุท้ายนี � ดิฉันขอให้นิตยสารเพือนไทยจงอยู่คู่คนไทยในเบลเยียมไปนานเท่า
นานคะ่ 

ขอแสดงความนบัถือ 
น้องปาล์ม  
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สวัสดคีรับน้องปาล์ม 
 ขอขอบคุณแทนคณะกรรมการบริหารและนักเขียนนิตยสารเพือนไทยทีสร้าง
ความสขุใจให้คนไทยในเบลเยียมเสมอมา  
 1.หญิงไทยทีสมรสกับคนต่างชาติ ไม่ได้ถูกลดสิทธิในการครอบครองทีดินใน
เมืองไทยครับ สามารถซื �อทีดินได้โดยต้องมีหนงัสือรับรองจากสามีว่า เงินทีซื �อเป็นเงิน
ส่วนตวัของตนเอง ไม่ใช่ของสามี และสามารถรับทีดินทีเป็นมรดกได้ไม่มีปัญหา และ
สามารถตกทอดถงึลกูคณุทีได้รับสญัชาติไทยตามคณุด้วยเชน่กนั 
 2.คณุไม่จําเป็นต้องซื �อทีดินในนามคนอืนเลย เพราะกฎหมายให้สิทธิในการซื �อ
และครอบครองอย่างถูกต้อง เพียงแต่ต้องทําเอกสารเพิมหนึงฉบบัให้สามีลงนามว่า 
ไมใ่ชเ่งินของเขาเป็นเงินของคณุ 
 3.เมือได้รับสญัชาติเบลเยียม คุณก็ยงัถือสญัชาติไทยได้ด้วย ถือสองสญัชาติ 
พาสปอร์ตสองเล่ม เดินทางออกและเข้าเบลเยียมก็ใช้หนังสือเดินทางเบลเยียม ออก
และเข้าประเทศไทยก็ใช้หนังสือเดินทางไทย สามารถอยู่ทั �งสองประเทศได้ไม่มี
กําหนดเวลาเพราะคณุเป็นพลเมืองทั �งไทยและเบลเยียม หากไปอยู่ประเทศอืนก็คงต้อง
พิจารณาเป็นรายประเทศวา่จะใช้สทิธิพลเมืองประเทศไหนดีกวา่ 
 
ทาํอย่างไรถ้าสามีเอาเปรียบและทาํร้ายร่างกาย 
เรียนคุณชาดาํเยน็ที
เคารพอย่างสูง 

ดิฉนัชือ นางสาวมธุรส (นามสมมตุิ) เกิดวนัที 12 กนัยายน จดทะเบียนสมรสกบั
ชายชาวเบลเยียมเมือวันที.. และติดตามคู่สมรสเข้ามาอยู่ในประเทศเบลเยียมเมือ
วนัที ...มีบตัรประจําตวัประชาชน F KAART ออกให้เมือปี 2010 หมดอายปีุ 2015  มี
บตุรทีเมืองไทยกบัชายไทยสองคน  ตอนนี �ดิฉนัทํางานแล้วทีบริษัททําความสะอาดบ้าน
ชือ.....  ทีอยู่ตอนนี �คือ.....  อาศยัอยู่กบับิดา มารดาของสามีอยู่ทีนีได้ประมาณหก
เดือน ทํางานได้ประมาณสีเดือนกว่า ปัญหาดิฉันมีมากมายหลายอย่างทีเกิดขึ �นทีนีทั �ง
สามี พอ่แมส่ามี    

ดิฉนัขอเริมต้นจากทีวา่ ตั �งแตฉ่นัมาอยูที่นีก็เริมทํางานเลยเพราะอยากจะย้ายไป
อยู่ตามลําพงัสามีภรรยาให้เร็วทีสดุ แต่ก็ไม่เป็นอย่างทีหวงัได้ ตั �งแต่ทํางานมาดิฉันไม่
เคยได้รับเงินเดือนผ่านบญัชีของตวัเองเลย เงินเดือนดิฉันก็ตกไปเข้าบญัชีกับสามี ซึง
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ดิฉนัก็โง่เรืองนี �มานาน และเรืองเงินสามีดิฉนัก็ไมค่อ่ยจะเป็นธรรมเท่าไรนกั เขาทําอะไร
เรืองเงินเขาไม่เคยถามเราก่อนว่าจะทํา หรือจะให้ใคร จ่ายอะไร เขาทําของเขาคนเดียว 
ดิฉันไม่เคยได้รู้เรืองเลยถ้าดิฉนัถามเรืองเงินเขาก็ไม่แจกแจงรายละเอียด จึงทําให้ดิฉนั
ไมพ่อใจเรืองนี � เจ้านายทีทํางานเขาก็สงสารทีชีวิตดิฉนัไม่คอ่ยจะดี เขาก็พาไปเปิดบญัชี
โดยทีสามีดิฉันไม่รู้เรือง แต่มีอยู่วันหนึงเขารู้เรืองเขาก็พาลโกรธ ดิฉันมีสามีใจร้อน        
ขี �โมโห เวลาเขาโกรธ หรือเวลาทีดิฉันทะเลาะกัน เขาจะทําร้ายร่างกายดิฉันบ่อยครั �ง 
บางครั �งก็มีรอยเขียวชํ �า หลายต่อหลายครั �งจนดิฉนัทนไม่ได้กบัการทํารุนแรงของเขา
ดิฉันจึงได้ตดัสินใจไปหาหมอและขอใบรับรองแพทย์ เรืองถูกทําร้ายร่างกายจากสามี 
ตอนนี �ดิฉันได้ฝากใบรับรองแพทย์ไว้กับเจ้านาย เพราะเกรงว่าถ้าหากเขารู้เรืองนี �ก็จะ
เป็นปัญหาหนกั และดิฉนัก็ไม่กล้าไปแจ้งความทีสถานีตํารวจเพราะถ้าดิฉนัไปแจ้งดิฉนั
ไมรู้่วา่จะเกิดอะไรขึ �นกบัตวัดิฉนัเอง เพราะดิฉนัไมรู้่จกัใคร ไมรู้่จะเริมต้นยงัไง เงินก็ไมมี่
พอยงัคิดว่าตวัเองยังอ่อนแอทีนีอยู่ แต่มีเพือนไทยหลายคนลงความเห็นว่าสามีดิฉัน
ไมใ่ชค่นดี เลิกซะ แตด่ิฉนักลวั ไมรู้่จะทําอยา่งไร  

ก่อนหน้านี �ประมาณสองเดือนกว่า ๆ เขาทําร้ายดิฉันไม่ให้ดิฉันออกไปข้างนอก 
ยดึกระเป๋าเงิน มือถือ บตัรประชาชน ไมใ่ห้ดิฉนัออกไปข้างนอกแม้แตอ่ยากจะไปทํางาน
ดิฉนัจึงต้องรอให้เขาใจเย็นแล้วจึงขอออกไปทํางานในวนัรุ่งขึ �น แล้วเจ้านายคนเดิมก็ไป
พบดิฉนั เขาสงสาร  เขาพาดิฉนัไปหาตํารวจและเล่าเรืองต่าง ๆ ให้ฟัง  และในวนัรุ่งขึ �น 
ทางสถานีตํารวจได้มีจดหมายไปเชิญตวัสามีดิฉนัไปพบเพือสอบถามเรืองต่าง ๆ แต่เขา
ไม่ยอมรับและหาว่าทางตํารวจและเจ้านายดิฉันอยากให้เขาเลิกกับภรรยา ดิฉันกลวั
มาก ๆ ตอนทีเขาเข้าหาตํารวจ กลวัว่าเราจะทํายงัไงดีถ้าเกิดเขาโมโหแล้วไล่เราออก
จากบ้านอยา่งเคย ตํารวจก็ถามดิฉนัวา่ดิฉนัต้องการอยา่งไรดิฉนักลวัเขาก็ตอบวา่อยาก
ให้เขาเปลียนนิสยั จะให้โอกาส ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําตามทีเขาพูดดิฉันจะไปอยู่ทีไหนดี  
เขาขู่ดิฉันตลอดเวลาทะเลาะกันว่าจะจับส่งตํารวจแล้วส่งกลบัเมืองไทยทั �ง ๆ ทีดิฉัน
ไมไ่ด้ทํา    อะไรผิด เขาบอกวา่เขาเป็นคนเบลเยียม ประเทศเขารักคนประเทศเขา ดิฉนั
ก็กลวัทีจึงตดัสินใจทีจะทําอะไร เขาตีดิฉันหลายครั �งและครั �งสดุท้ายดิฉันทนไม่ได้ต้อง
ลกุขึ �นปกป้องตวัเองก็วนัที 1 มกราคม 2554  แตด่ิฉนัไมไ่ด้ออกไปข้างนอกเพราะงานที
บริษัทเปิดวนัที 4 มกราคม ดิฉนัจงึออกไปทํางานและขอเจ้านายออกไปพบแพทย์เพือ
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ขอใบรับรองจากแพทย์ ตอนทีดิฉันออกไปพบแพทย์ สามีดิฉันเขาไม่รู้ แต่มีรอยชํ �าที
ร่างกาย หมอก็ลงไว้วา่ดิฉนั มีตรงไหนทีเจ็บชํ �าเพราะสามี 

ดิฉนัควรทําอย่างไรดีค่ะ ดิฉนัอยากทํางานหาเงินเพือสง่ทางครอบครัว ลกู และ
พอ่ของดิฉนั ดิฉนัยงัไมอ่ยากกลบัเมืองไทยเพราะภาระทีดิฉนัมีคงไมส่ามารถรับผิดชอบ
ได้หากกลบัเมืองไทย  ในกรณีของดิฉนัพอทีจะอยู่ทีนีได้ไหมคะ่ หลงัจากหย่า หรือคณุ
พอทีจะช่วยเหลือดิฉนัได้หรือไม่ ดิฉนัลําบากมาก หนีร้อนมาพึงเย็น ขอความกรุณาจาก
ทา่นช่วยเหลอืดิฉนัด้วยคะ่ เบอร์ติดตอ่ดิฉนัคือ...... 

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
มธรุส 

 
สวัสดคีรับคุณมธุรส 
 ขอแสดงความเสียใจด้วยทีคุณต้องประสบชะตากรรมชีวิตทีหนกัหน่วงรุนแรง
อย่างนี � ขอบอกให้ทราบทัวกนัว่า ทรัพย์สินส่วนตวัของคุณไม่ว่าจะเป็นบตัรประจําตวั
เบลเยียม หนงัสือเดินทางไทย สมดุบนัทกึ สร้อย แหวน ฯลฯ สามีคณุไม่มีสิทธิมายดึถือ
ครอบครองได้เป็นเด็ดขาด หากเขาไมย่อมคืนไปแจ้งความตํารวจได้เลย 
 ตอนแต่งงาน นายทะเบียนจะแจ้งสิทธิและหน้าทีของสามีภริยาไว้ตามที
กฎหมายเบลเยียมระบ ุขอยกมาให้ทราบอีกครั �งดงันี � 

มาตรา 212 การสมรสไมทํ่าให้สถานะทางกฎหมายของคูส่มรสเปลียนแปลงไป 

มาตรา 213 คู่สมรสต้องพํานักอาศัยอยู่ร่วมกัน ต้องมีความซือสตัย์ ให้ความ
ชว่ยเหลอื และเกื �อกลูซึงกนัและกนั 

มาตรา 214 ทีอยู่ร่วมของคู่สมรสให้ทั �งสองฝ่ายทําการตกลงร่วมกนั กรณีทีตก
ลงกนัไมไ่ด้ให้ Juge de paix (Vredegerecht) เป็นผู้ กําหนดโดยคํานงึถึงผลประโยชน์
ของครอบครัวเป็นหลกั 

มาตรา 216 คูส่มรสแตล่ะฝ่ายสามารถประกอบอาชีพของตนได้โดยไมต้่องได้รับ
ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึง 

มาตรา 221 คู่สมรสจะต้องมีส่วนรับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
ตามความสามารถหรืออตัภาพของตน 
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การทําร้ายร่างกายเป็นความผิดทางกฎหมาย หากถกูทําร้ายร่างกายให้ไปแจ้ง
ความและพบแพทย์เพือตรวจและบนัทกึร่องรอยจากการทําร้าย แล้วหาบ้านพกัฉกุเฉิน
อยู่ชัวคราว ไปขอความช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์ประจําคอมมนูทีอยู่เขตฝรังเศส
เรียกว่า CPAS หากเขตเฟลมมิชเรียก OCMW ทีจะหาทีพกัและให้ความช่วยเหลือ
ขั �นต้นทั �งเงินยงัชีพ จิตแพทย์ การดแูลเด็กเล็ก ฯลฯ รวมทั �งช่วยดแูลหาทนายความให้
เพือฟ้องหยา่ หากพดูภาษาไมไ่ด้ให้ติดตอ่ขอลา่ม 

รายได้จากการทํางานของคณุจะต้องเป็นของคณุเท่านั �น สามีไม่สามารถเข้ามา
ยุ่งเกียวจดัการได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สามีอาจจะขอให้คณุมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในบ้านได้ตามสดัส่วนรายได้ เช่น คุณมีรายได้เก้าร้อยยูโร อาจจะแบ่งสาม
ร้อยยโูรเป็นคา่นํ �า คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ ทีเหลืออีกหกร้อยยโูรคณุจะสง่กลบับ้านหรือเข้า
บญัชีธนาคารเก็บไว้ก็เป็นเรืองของคณุทีจะจดัสรรเอง 

หากคุณแต่งงานและได้บัตรประจาํตวั 5 ปีแล้ว ถงึจะหย่ากย็ังสามารถอยู่
และทาํงานอยู่ที
เบลเยียมได้ 

 
ข้อมูลเรื
องการหย่า 

สวัสด ี 

ติดตามอา่นมานาน แตไ่มเ่คยตั �งกระทู้ถามเลยคะ่ ห้องนี �มีข้อมลูทีเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้อ่านมากมาย วนันี �มีข้อสงสยัมาขอความรู้จากคณุ...และเพือน ๆ ทีทราบข้อมลู
เรืองการหยา่คะ่ สงสยัอยู ่3 กรณี 

1. หากสามีภรรยาสญัชาติไทย จดทะเบียนสมรสกนัทีเมืองไทย แตอ่าศยัและมี
ถินพํานกัอยู่ในต่างประเทศ(ยโุรป) กรณีทั �งคู่มีความประสงค์จะขอหย่าขาดจากกนั 
จําเป็นต้องกลบัไปหย่าทีเมืองไทย หรือ สามารถดําเนินการขอหย่าได้ที ๆ พํานกัอยู่ ณ 
ปัจจบุนั ได้คะ? 

2. กรณีภรรยาสญัชาติไทย - สามีสญัชาติตา่งด้าว(ยโุรป) แตจ่ดทะเบียนสมรส
กนัทีเมืองไทย ภรรยาอาศยัอยู่ทีเมืองไทย สามียงัไม่ได้ขอสญัชาติไทยอาศยัอยู่ใน
เมืองไทยสลบักบัประเทศของตนเอง หากจะดําเนินการขอหยา่ สามีสามารถดําเนินการ
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ขอหย่าทีประเทศของตนเอง(ยโุรป) ได้หรือไม่คะ? และภรรยาจะสามารถเรียกร้อง
คา่ชดเชยคา่เลี �ยงดตูามกฎหมายได้หรือไม?่ 

3. กรณีภรรยาสญัชาติไทย -สามีสญัชาติตา่งด้าว(ยโุรป) จดทะเบียนสมรสกนัที
เมืองไทย และภรรยาได้ย้ายตามสามีมาพํานกัอยูใ่นประเทศของสามี และภรรยามีสทิธิ
พํานกัในประเทศดงักลา่ว(ยโุรป)ตลอดชีพ กรณีขอหย่าขาดจากกนั จําเป็นต้องกลบัไป
หย่าทีเมืองไทย หรือ สามารถดําเนินการตามขั �นตอนของกฎหมายในประเทศทีตน
พํานกัอยูไ่ด้เลยคะ ? 

ทีไมร่ะบปุระเทศเพราะเคยมีคนถามมาจากหลาย ๆ ประเทศในยโุรปนะคะ เลย
ขอถามรวม ๆ กฎหมายของแตล่ะประเทศรายละเอียดอาจจะแตกตา่งกนับ้าง แตค่ิดวา่
นา่จะใกล้เคียงกนั 

ทา่นใดพอทราบรายละเอียด เข้ามาคยุให้ฟังหนอ่ยนะคะ 
 ขอบคณุลว่งหน้าคะ่ 

สวัสดคีรับ 

1.คําถามครอบคลุมหญิงไทยหรือชายไทยทีสมรสกับคนต่างชาติและประสบ
ปัญหาต้องแยกทางกันหรือหย่าร้างกัน เป็นกรณีคนต่างสญัชาติสมรสกันและเมือจะ
หย่าร้างกันก็มีกฎหมายของทั �งสองประเทศเข้ามาเกียวข้อง ถ้าคนสัญชาติเดียวกัน
แต่งงานกนัและอยู่ในประเทศบ้านเกิดก็ไม่มีปัญหา เพราะมีกฎหมายประเทศเดียวเข้า
มาเกียวข้อง เว้นแต่วา่ทั �งคู่ไปอาศยัอยู่ต่างประเทศด้วยกนั เมือต้องการจะหย่าร้างแยก
ทางกันก็ต้องไปสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศนั �นยืนขอจด
ทะเบียนหย่า โดยมีหลกัฐานประกอบตามทีสว่นราชการระบไุว้ เมือได้รับทะเบียนหยา่ก็
เป็นอันเสร็จสิ �นกระบวนการ ทั �งสองก็เป็นอิสระต่อกันและไร้ความผูกพันกันตาม
กฎหมาย หากจะไปแต่งงานใหม่ก็ต้องใช้ทะเบียนหย่าประกอบ หากจดทะเบียนสมรส
ในต่างประเทศก็ต้องแปลทะเบียนหย่าเป็นภาษาท้องถินโดยล่ามสาบานตนก่อน หรือ
ถ้าจดทะเบียนในประเทศไทยหรือทีสถานทตูและสถานกงสลุไทยก็ใช้ทะเบียนหย่าได้
เลย 



 
 

132 
 

2. การจดทะเบียนสมรสในเมืองไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ดังนั �น การหย่า
จะต้องหยา่ตามกฎหมายไทยเช่นกนั กลา่วคือ ทั �งสองคนจะต้องไปยืนคําร้องขอหย่าตอ่
นายทะเบียนซึงอาจจะเป็นทีอําเภอในเมืองไทย สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใน
ตา่งประเทศ จะไปคนเดียวเพือจดทะเบียนหย่าไมไ่ด้ ต้องไปด้วยกนัสองคนและมีพยาน
สองคน สว่นคา่เลี �ยงชีพภายหลงัการหยา่ กฎหมายไทยมาตรา 1526 ระบวุา่ ในคดีหย่า 
ถ้าเหตแุห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึงแต่ฝ่ายเดียว และการหย่า
นั �นจะทําให้อีกฝ่ายหนึงยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงาน
ตามทีเคยทําอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึงนั �นจะขอให้ฝ่ายทีต้องรับผิดจ่ายค่าเลี �ยงชีพ
ให้ได้ คา่เลี �ยงชีพนี �ศาลอาจให้เพียงใดหรือไมใ่ห้ก็ได้ โดยคํานงึถึงความสามารถของผู้ให้
และฐานะของผู้ รับ... ครับก็ต้องพิจารณารายละเอียดว่าใครผิด ความสามารถของผู้ ให้ 
และฐานะของผู้ รับ เป็นสามองค์ประกอบหลกัในการพิจารณาคา่เลี �ยงชีพ 

3. เมือจดทะเบียนสมรสกนัทีเมืองไทยแล้วย้ายมาอยู่ยโุรป เมือต้องการหย่า ก็
สามารถไปยืนคําร้องขอหย่าได้ตามรายละเอียดในข้อ 2 ข้างต้นครับ ไม่ต้องเดินทาง
กลบัไปเมืองไทยให้เสียเวลา 

นอกจากนั �น มกัจะมีคําถามวา่ เมือหย่าแล้วต้องกลบัเมืองไทยหรือเปลา่ ถ้าเป็น
การจดทะเบียนสมรสและมีใบต่างด้าวถาวรก็สามารถอยู่ได้ไม่ต้องกลบัเมืองไทย แตถ้่า
จดทะเบียนอยูร่่วมกนัตามกฎหมายและได้บตัรชัวคราวหนึงปี ก็ต้องเดินทางกลบับ้าน 

 
สามีมีเมียน้อย จะยกทรัพย์สินให้เมียน้อย 
สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

เนืองจากมีเพือนสมาชิกสมาคมเพือนไทยท่านหนึงกําลงัเกิดปัญหาครอบครัว 
โทรมาปรึกษาดิฉัน (ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น) แต่เรืองดงักล่าวค่อนข้างเกียวข้องในทาง
กฎหมาย  ซึงดิฉนัก็คงจะตอบได้ไมช่ดัเจนหรือถกูต้องมากนกั จงึขออาสาสง่ตอ่คําถาม
มาทีคณุชาดําเย็นนะคะ (เป็นเรืองของสามีภรรยาคูห่นึง ซึงทั �งคูอ่ายมุากกวา่ 55 ปี อยู่
กินกนัมาก็นานกวา่ 20 ปีแล้วคะ่) 

1. คณุ ก.(นามสมมตุิและได้สญัชาติเบลเยียมแล้ว) เลา่ให้ฟังวา่ ในการกลบัไป
พกัผอ่นทีเมืองไทยครั �งลา่สดุ สามี (ชาวเบลเยียม) ได้สร้างความเสือมเสียให้คณุ ก.มาก
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ขึ �น โดยสามีได้นําผู้หญิงทีข้องเกียวกันมานาน (ภรรยาน้อย) ออกหน้าออกตามากขึ �น 
โดยไมเ่คารพในสิทธิของคณุ ก.  คณุ ก. จงึได้ กลา่วเตือนวา่ให้ไว้หน้ากนับ้าง  แตส่ามีก็
ไม่ได้ใส่ใจมากนกั และบอกว่าจะซื �อรถให้ภรรยาน้อย โดยจะนําบ้านหลงัหนึงไปขาย
เพือนําเงินไปซื �อรถให้ภรรยาน้อย  (คณุก. และสามี ซื �อบ้านไว้ 2 หลงัทีเมืองไทย แตเ่ป็น
ชือคณุ ก.ทั �ง 2 หลงั) อยากทราบว่าสามีของ คณุ ก. สามารถทําอย่างทีต้องการได้
หรือไม ่เพราะ คณุ ก. ไมย่ินยอม 

2.  พอกลบัมาทีเบลเยียม สามีของคณุ ก. บอกวา่ จะนําบ้านทีซื �อทีเมืองไทย ซึง
เป็นชือ คณุ ก.ไปแจ้งขึ �นทะเบียนกบั โนตาริส (Notaris) โดยอ้างว่า กฎหมายเบลเยียม
ระบ ุให้คนเบลเยียมทกุคน แจ้งขึ �นทะเบียนทรัพย์สินทีมีทั �งในและนอกประเทศ เพือจะ
กลันแกล้งให้คุณ ก. ต้องเสียภาษีจากทรัพย์สินทีมีอยู่ แต่คุณ ก. เป็นแม่บ้าน ไม่ได้
ทํางาน จะเอาเงินทีไหนไปเสียภาษีค่ะ และถ้าสามีทําเช่นนั �นจริง ๆ คณุ ก. จะต้องเสีย
ภาษีมากแคไ่หนคะ 

3. คณุ ก.อยากทราบวา่ในเรืองการขึ �นทะเบียนทรัพย์สินนี � มีรายละเอียดอยา่งไร
บ้าง ไมแ่จ้งได้หรือไม ่และคณุ ก. ควรจะทําอยา่งไรดี 

 สดุท้ายนี �ขอให้คณุชาดําเย็น จงอยูคู่ค่นไทยในเบลเยียมตลอดไปนะคะ 

ขอแสดงความนบัถือ 

ป.ปลา ในนามของ คณุ ก. 

 
สวัสดคีรับคุณ ป.ปลา 

1. บ้านทั �งสองหลงัทีเมืองไทยสามีไม่มีอํานาจในการขาย เพราะกรรมสิทธิ�เป็น
ของคณุ ก. ร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนเรืองผู้หญิงคนอืนก็คงไปห้ามปรามอะไรไม่ได้ ยิงห้าม
เหมือนยิงยุ ทําไม่รู้ไม่เห็นอยากไปก็ไป เดี�ยวก็กลับมาตายรังเอง ยิงถ้าไม่มีเงินไป
ปรนเปรอ เดี�ยวเมียน้อยก็ตีจากไปเอง (หลงัจากปอกลอกหมดแล้ว) 

2.ไม่มีกฎหมายเบลเยียมระบวุ่า คนเบลเยียมมีทรัพย์สินทั �งในและนอกประเทศ
ต้องไปแจ้งโนตาริสหรอกครับ (ทําเป็นฉลาด) กฎหมายระบใุห้ต้องแจ้งในแบบรายการ
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แสดงภาษีประจําปีเท่านั �น ซึงเป็นแบบสําแดงรายการร่วมกนัของสามีภริยา โดยจะต้อง
แจ้งรายได้จากค่าเช่าเพือนํามารวมเสียภาษีเงินได้ประจําปี หากคณุ ก. ไม่มีเงินเสีย ก็
สามีนันแหละต้องเสยีเพราะเป็นสามีภริยากนัอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

3.คณุ ก. ไม่ต้องทําอะไรทั �งสิ �น สามีหาเรืองขู่เพือทีจะขายบ้านเอาเงินไปซื �อรถ
ให้เมียน้อย อยู่เฉย ๆ ถ้าเขาทําฉลาดแจ้งในแบบรายการภาษีหรือแจ้งโนตาริส (ไม่รู้ว่า
จะแจ้งอะไร) ก็ค่อยว่ากนัอีกที ทรัพย์สินทีอยู่เมืองไทยก็อยู่ในความดแูลของหน่วยงาน
ไทย หนว่ยงานเบลเยียมไมมี่อํานาจอะไรทีจะเข้าไปเกียวข้อง 

4.ขอให้ใจเย็น วางเฉย และนิงเงียบ สตางค์ไม่มี สตรีไม่มา เดี�ยวก็กลบัมาเอง
หลงัจากถกูลอกคราบหมดแล้ว ทําความดีต่อไปเพือรักษาตนเอง ความดีย่อมรักษาคน
ดี ขอให้ความดีเป็นเกราะคุ้มกันคณุ ก.ให้มีความสขุกาย สขุใจ สวดมนต์ไหว้พระ ยึด
มันในคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ทําจิตใจให้สบาย ปล่อยให้สามีร้อนรุ่มกลุ้มใจ
ไปเอง เขาร้อน เราเยน็ เป็นคณุ 

 
กลัวภรรยาเก่าของสามีฝรั
 งได้ส่วนแบ่งมรดก การเลี Uยงดลููกเลี Uยงหากสามี
เสียชีวติ 

สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

พอดีวา่หนมีูคําถามอยากรบกวนคณุชาดําเยน็ช่วยแนะนําให้หนไูด้หายสงสยัคะ่ 

หนแูต่งงานจดทะเบียนกบัสามีชาวเบลเยียมทีเคยหย่ากบัภรรยาเดิม โดยมีลกู
ชาย 2 คน อาศยัอยูใ่นบ้านหลงัปัจจบุนันี �ด้วยกนัทั �งหมด ตาม Agreement contract ที
สามีทําไว้ในตอนหย่ากบัภรรยาเดิมนั �นระบใุห้ลกูทั �งสองคนอยู่กบัแม่เฉพาะ weekend 
ทีสามของเดือน บ้านก็ยังผ่อนแบงก์อยู่ สามีต้องจ่ายค่าเลี �ยงดูภรรยาเดิมไปอีก 4 ปี 
(จ่ายให้ทุกเดือนซึงรวมเงินทีภรรยาดาวน์บ้านไปด้วยกันตั �งแต่แรกในนี �ด้วยแล้ว) ทุก
วนันี �สามีทํางานทีฝรังเศส จ่ายภาษีทีฝรังเศส (แต่บ้านอยู่ในเบลเยียมใกล้ชายเขตของ
ทั �งสองประเทศ) 

1. สามีเข้าใจว่าการจดทะเบียนกบัหน ูก็ทําให้ทรัพย์สินของเค้าทั �งหมดตกไปอยู่
กบัภรรยาเดิมไม่ได้ เพราะเค้าจะพดูเสมอว่าถ้าฉันเป็นอะไรไป อย่าใจดียอมให้หล่อน
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เข้ามายุ่งเกียวเป็นอนัขาด เพราะตามสิทธิทางกฎหมายแล้วเค้าไม่สามารถจะได้อะไร
ตั �งแต่หย่า และก็จดทะเบียนใหม่กับหนูแล้ว (ดูถ้าจะเกลียดกันเข้าไส้.... ) แล้วจริง ๆ 
แล้วมนัเป็นอยา่งทีสามีเข้าใจหรือเปลา่คะ่? 

2. เค้าบอกหนูว่าทรัพย์สินทุกอย่างของเค้าจะตกเป็นของหนูครึงหนึง แล้วอีก
ครึงจะเป็นของลูกทั �งสองคนละเท่า ๆ กัน แล้วยังบอกว่าบ้านของหนูทีกทม. และ
ทรัพย์สนิทียงัมีอยูเ่มืองไทย ให้ขาย แล้วเอามาโปะบ้านบ้านทีนี ซื �อเพิมหุ้น (Stock) ตา่ง 
ๆ (แตม่นัเป็นชือสามีทั �งนั �น) ถ้าอยา่งนี �ในวนัข้างหน้าหนก็ูคงเหลือแตต่วัเลยใช่ไหมคะ่? 

3. หนไูม่กล้าเอ่ยปากถามเรืองหนึงกบัสามี (เพราะคนไทยถือ และเป็นเรืองทีไม่
อยากให้เกิด) คือถ้าเกิดโชคร้ายจริง ๆ สามีเกิดเป็นอะไรไปในขณะทีเด็กทั �งสองยงัไม่
บรรลนิุติภาวะ แล้วหนจูะต้องทํายงัไงค่ะ หนคูิดว่าแม่เค้าคงยงัมีสิทธิทีจะดแูลเด็กตาม
ชอบธรรม แต่สามีไม่อยากให้เป็นอย่างนั �น ดแูล้วงง ๆ ยุ่ง ๆ น่าดเูหมือนกันนะคะ หนู
ยินดีอย่างยิงค่ะทีจะดแูลเด็ก เพราะทกุวนันี �ก็สงสารมากพออยู่แล้ว แต่หนจูะทําได้หรือ
คะ? แล้วทรัพย์สินส่วนทีเป็นของเด็ก มนัก็ต้องให้แม่เค้าเข้ามาจดัการอยู่ดี ซึงมนัไม่
นา่จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสามีเลยนะคะ 

4. ถ้าขายบ้านทีอยู่กนัตอนนี � แล้วไปซื �อหลงัใหม่ด้วยกนั (โดยใช้เงินของทั �งเค้า
และเรา)ใช้ชือร่วมกัน จะทําให้หนูป้องกันการเกิดโอกาสตกทีนังลําบากในความไม่
แน่นอนในวนัข้างหน้าได้หรือเปลา่คะ่? เพราะแม่ของเด็กเองก็คงอยากจะปันหวัให้เด็ก 
ๆ ขายทกุอย่างทีเด็กได้กรรมสิทธิ�ตกทอดมาทกุอย่าง เช่นบ้านหลงันี � แล้วต่อไปหนก็ูมี
โอกาสไมมี่ทีซุกหวันอน  (ก็วา่ได้) เหมือนกนั     เพราะสจัธรรมก็คือไมว่า่ใครจะดีจะร้าย
ยงัไง เค้าก็เป็นแม่ของลกูอยู่ดี พดูตามตรงนะคะ บ่อยครั �งทีหนรูู้สกึว่าตวัเอง Insecure 
โดยเฉพาะเวลาเด็กกลบัมาจากแม่เค้าทกุครั �งจะใช้สายตาไม่ดี มองทั �งหนแูละสามี ซึงก็
แนอ่ยูแ่ล้วทีแมเ่ค้าไมพ่ดูอะไรดี ๆ กบัเราแน ่ๆ  

หนรูบกวนคณุชาดําเย็นช่วยแนะนําหนเูพือเป็นวิทยาทานด้วย จกัเป็นพระคณุ
ยิงคะ่ ขอบคณุมาก ๆ คะ่ 

ดา 
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สวัสดคีรับคุณดา 

1. ถูกต้องครับ ภริยาเก่าไม่สามารถมีสิทธิเข้ามายุ่งเกียวกับทรัพย์สินของสามี
คุณได้เลย แต่กรรมสิทธิ�ในทรัพย์สินจะตกอยู่กับลูกทั �งสองคน และคุณดาจะได้รับ
เฉพาะผลประโยชน์จากทรัพย์สินเช่น บ้านก็สามารถอยู่ได้จนตาย หรือหากมีเงินฝาก
ธนาคาร ดอกเบี �ยก็จะเป็นของคณุดา แตเ่งินต้นเป็นของลกู ทรัพย์สนิทกุอย่างกรรมสิทธิ�

จะตกกบัลกูสองคนคนละเทา่ ๆ กนั 

2. คงต้องดูรายละเอียดว่า ก่อนแต่งงานได้จดทะเบียนจัดการทรัพย์สินแบบ
แบ่งแยกกนัเด็ดขาดหรือไม่ และชือเจ้าของกรรมสิทธิ�ในบ้านเป็นของเขาคนเดียวหรือมี
ชือคุณอยู่ด้วย หากมีชืออยู่ด้วยก็เป็นเจ้าของครึงหนึง แต่ต้องดูให้ดีว่า ไม่ใช่การเซ็น
รับทราบเท่านั �น ถ้าทุกอย่างเป็นชือเขา ทรัพย์มรดก กรรมสิทธิ�ก็จะตกกับลูกเท่านั �น 
ทรัพย์สินของคณุทีเมืองไทยไม่ควรนํามาลงทนุทีนี อาจจะให้เช่าเป็นรายได้ส่วนตวัคณุ
ไป รวมทั �งทรัพย์สินอืน ๆ คุณสามารถลงทุนซื �อหุ้นในประเทศไทยได้เช่นกัน เป็นสิน
สว่นตวัของคณุไมจํ่าเป็นต้องโยกย้ายมาให้สามีจดัการ 

3. สิทธิในการดูแลเด็กคงจะต้องเป็นแม่เขาเข้ามารับผิดชอบ แต่การดูแล
ทรัพย์สินเขาไม่มีสิทธิ�เข้ามายุ่งเกียว เพราะผลประโยชน์ทีเกิดจากทรัพย์สินทีเป็นมรดก
จะตกกบัภริยาตามกฎหมายครับ 

4. ถงึบ้านหลงัปัจจบุนัจะเป็นชือของเขาคนเดียว ถ้าเขาตาย คณุก็สามารถอยูไ่ด้
จนตายเชน่กนัครับ ไมมี่ปัญหา แตค่ณุไมมี่กรรมสทิธิ�ในบ้านเทา่นั �นเอง ลกูทีเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ�ไมมี่สทิธิขายบ้านทีคณุอยูไ่ด้เลย 

หวงัวา่คงเข้าใจนะครับ หากสงสยัอะไรก็ถามไปได้อีกนะครับ 
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เปิดร้านนวด โดนจบักุมฐานค้ามนุษย์ จะช่วยได้อย่างไร 

การทาํร้ายร่างกายระหว่างสามีภรรยา 

สวัสดค่ีะคุณชาดาํเยน็ 

หนชืูอ นางคะ่ (นามสมมตุิ) อาศยัที...  หนมีูเรืองอยากขอความช่วยเหลือหรือ
คําแนะนําจากคณุค่ะ  หนมีูพีสาวอยู่... 1 คน เกือบ 4 ปีทีแล้ว พีสาวกบัแฟน(หย่ากนั
แล้วหลงัออกจากคกุ) โดนจบัไปติดคกุอยู่ 3 เดือน ในข้อหาค้ามนษุย์ คือตั �งแต่ 4-8 ปี
ย้อนหลังไป ตอนนั �นพีสาวเปิดร้านนวด ระหว่างนั �นก็จะมีหญิงไทยหลายคนมาขอ
ทํางานด้วยเขาก็ให้ทําโดยแบ่งรายได้กันคนละครึงกับพีสาวหนู ก่อนทีจะโดนจับมี
หญิงไทย 2 คนทีอยูอ่ยา่งผิดกฎหมายทํางานด้วย เมือโดนจบัก็โดนตํารวจตั �งข้อหาหนกั
คือค้ามนุษย์ แต่ข้อหานี �พีสาวหนูได้สู้ ในชั �นศาลผ่านแล้วแต่ยังไม่ตัดสิน(ยังต้องเสีย
คา่ปรับเรืองให้คนทํางานดํา) 

แตต่อนนี �มีอีกข้อหาหนึงซึงอดีตแฟนไปฟ้องศาลไว้คือ ข้อหาพยายามฆ่า ตอนที
อยู่ด้วยกนัเขาทะเลาะกนับ่อยเคยไล่พีสาวกบัลกูออกจากบ้านหลายครั �ง มีอยู่ครั �งหนึง
ทะเลาะกนัยงัไงไม่รู้ พีสาวหนกูดัแขนเขา จนต้องได้ไปเข้าเฝือกเขาเลยไปแจ้งตํารวจวา่
เมียจะฆ่า ทีเขาทําอย่างนี �เพราะเขาจะโยนความผิดให้พีสาวหนคูนเดียว คือทําให้เห็น
ว่าเมียเป็นคนหวัรุนแรง ชอบข่มขู่บงัคบัเขา เขาต้องทําตามคําสังเมียถ้าศาลตดัสินว่าพี
หนผูิดเป็นคนหวัรุนแรงจริงเขาก็จะพ้นผิด ตอนนี �พีสาวหนทูั �งเหนือยกายเหนือยใจท้อแท้
หมดหวงั ทํางานหาเงินมาได้เท่าไรก็เอาไปจ่ายค่าทนายหมด ไหนจะต้องวิงวุ่นไปหา
หลกัฐานมาสู้คดี มีลกูชาย 1 คน ก็เป็นเด็กออทิสติก หนจูึงอยากจะถามว่าคณุพอจะมี
ทางช่วยเหลือบ้างหรือเปล่า พีสาวหนูจะไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตได้ไหม     
ขอโทษด้วยนะคะทีรบกวน 

ด้วยความนบัถือ 

นาง 
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สวัสดคีรับคุณนาง 
1.การเปิดร้านนวด เปิดในชือของพีสาวคณุหรือชือสามีเขา และพีสาวคณุมาอยู่

เบลเยียมได้นานหรือยงั รู้ภาษาดตัช์และเรืองการทําบญัชีแจ้งภาษี ฯลฯ หรือไม ่ 
- ถ้าเปิดในชือสามี ก็แจ้งได้วา่ ถกูสามีบงัคบัให้ทํางานนวดเพือหาเงิน 
- ถ้าเปิดในชือพีสาว ใครคือคนรับผิดชอบดแูลเรืองบญัชี ภาษี ถ้าเป็นสามีเขา ก็

สามารถแจ้งว่า พีสาวคณุทํางานอย่างเดียว ไม่รับรู้รับทราบเรืองการดําเนินธุรกิจหรือ
บญัชีเลย สามีเขาเป็นคนรับผิดชอบทั �งหมด 

2.กรณีการทําร้ายร่างกายนั �น ควรจะบอกไปว่า ทําไปเพราะโทสจริตหรือโมโหที
ถกูสามีเป็นต้นเหต ุและการกดัแขนนั �นก็มิใช่ต้องการให้ตาย ถ้าต้องการให้ตายก็คงหา
มีดแทงแล้ว 

3.ปัญหารับคนทํางานโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิงเป็นคนทีไม่มีบัตร
ประจําตวัอยู่อย่างผิดกฎหมายแล้วเป็นความผิดหนกั ก็ต้องสู้กนัไปตามพยานหลกัฐาน
ว่า คนทีไม่มีใบอยู่นั �นมาทํางานนานหรือยัง และนายจ้างรู้ดีหรือไม่ว่าเขาไม่มี
ใบอนญุาตอยูใ่นประเทศนี � 

คณุคงไม่ต้องไปสถานทตูเพือขอความช่วยเหลือหรอกครับ เพราะพีสาวคณุคง
จะมีสญัชาติเบลเยียมแล้วและอยูที่นีอยา่งถกูต้อง  ทางสถานทตูไทยคงไมส่ามารถหยิบ
ยืนมือมาช่วยเหลืออะไรได้มาก มีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันไป ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ แก้ไข 
ปัญหาตา่ง ๆ ก็จะลลุว่งไป 
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บทที� 3 

 

งานดา้นกงสุลของสถานทูตไทย  
ที�เกี�ยวกบัคนไทยบางเรื�อง 
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งานด้านกงสุลของสถานทูตไทยที�เกี�ยวกบัคนไทย 
  

 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดทาํการทุกวนัจนัทร์- ศุกร์ 

(ยกเวน้เป็นวนัหยดุราชการพิเศษซึ� งประกาศไวล่้วงหนา้ สามารถตรวจสอบวนัหยดุได้
จาก www.thaiembassy.be) 
 ในปัจจุบนั สถานทูตตั�งอยูที่� 876 Chaussée de Waterloo, 1000 Brussels 
สามารถเดินทางมาสถานทูตไดโ้ดยรถเมล ์หมายเลข 136 137 365a 123 และ W   หาก

ขบัรถมาเอง อาจหาที�จอดรถไดต้ามถนนรอบ ๆ บริเวณสถานทูต  หรือในบริเวณ Bois 
de la Cambre ซึ� งอยูติ่ดกบัสถานทูต      
 ฝ่ายกงสุลเปิดเคานเ์ตอร์เพื�อใหบ้ริการต่าง ๆ แก่คนไทยในการทาํหนงัสือเดินทาง 
รับรองเอกสาร ขอหนงัสือรับรอง และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น แจง้จดทะเบียนเดก็เกิดใน
ต่างประเทศเพื�อออกสูติบตัร ระหวา่งเวลา 09.30 – 12.00 น. และ14.00 – 15.00 น. โดย

ใหบ้ริการตามลาํดบับตัรคิว และไม่จาํเป็นตอ้งนดัหมายก่อนล่วงหนา้ 
หากประสงคจ์ะสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม อาจส่งอีเมลไปที�
thaibxl@thaiembassy.be  หรือ 
โทร. 02 640 6810 ระหวา่งเวลา 09.00 – 12.30 น. และ 14.00 – 17.00 น. 

(เจ้าหน้าที�รับโทรศพัท์พูดภาษาองักฤษ ฝรั�งเศส เฟลมมิช) หรือโทรติดต่อฝ่ายกงสุล
โดยตรง 02 629 0031 ระหวา่งเวลา 15.00 – 17.00 น. (เจา้หนา้ที�พดูภาษาไทย องักฤษ 

ฝรั�งเศส หรือเฟลมมิช) 
      

หนังสือเดนิทาง E-Passport 
ประเทศไทยออกหนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-Passport มีจาํนวนหนา้ 50 

หนา้ อายใุชง้าน 5 ปี (ไม่อาจต่ออายไุด ้และไม่อาจเพิ�มจาํนวนหนา้ได)้           
• ตอ้งติดต่อยื�นขอหนงัสือเดินทางดว้ยตนเองเท่านั�น 

• สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะบนัทึกขอ้มูลโครงหนา้ (รูปภาพ) 

• เกบ็ลายพมิพนิ์�วมือ 
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• ค่าธรรมเนียมคนละ 25 ยโูร สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดาและ

ราชการ (ซึ�งผูถื้อหนงัสือเดินทางราชการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมคืนจากตน้

สงักดั) 

• หนงัสือเดินทางเล่มใหม่จะใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ 3-4 สปัดาห์  

• ไม่สามารถเปลี�ยนนามสกลุ หรือแกไ้ขขอ้มูลใด ๆ ทั�งสิ�นในหนงัสือ

เดินทาง E-Passport 

หมายเหตุ  ในทางปฏิบติัสากล หนงัสือเดินทางที�มีอายนุอ้ยกวา่ 3-6 เดือนจะไม่สามารถใชเ้ดินทาง
ได ้ จึงขอแนะนาํใหท่้านที�พาํนกัอยูใ่นต่างประเทศทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่เสมอ เมื�ออายหุนงัสือ
เดินทางของท่านมีอายไุม่ถึง 6 เดือน  
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดนิทาง (E-Passport)  

สําหรับผู้ร้องที�มอีายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ*นไป 
ผูร้้องขอหนงัสือเดินทางตอ้งมายื�นขอหนงัสือเดินทาง (E-Passport) ดว้ยตนเองที�

สถานทูตเท่านั�น 
หลกัฐานที�ต้องใช้ในปัจจุบัน (ในอนาคต เมื�อได้พฒันาให้เป็นระบบออนไลน์โดยสมบูรณ์

แบบ จะใช้บัตรประชาชนไทยเป็นหลกัฐานสําคญัทางทะเบียนราษฎร์เพยีงใบเดยีวเท่านั*น 

ในการติดต่อราชการ ยกเว้นเป็นกรณทีี�มคีวามสลบัซับซ้อนเป็นพเิศษ เช่น เคยเปลี�ยนชื�อ 

หรือชื�อสกลุมาแล้วหลายครั*ง)  
1. แบบฟอร์มคาํร้องขอหนงัสือเดินทาง 1 ใบ (มีแบบฟอร์มที�สถานทูต) 

2. หนงัสือเดินทางฉบบัเดิม  และสาํเนา 1 ใบ 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบียนบา้นไทย (หากมี) 

5. รูปถ่าย 1 ใบ 

6. ค่าธรรมเนียม 25 ยโูร (รับชาํระเป็นเงินสดเท่านั�น) 

7. ในกรณีหนงัสือเดินทางหายตอ้งนาํใบแจง้ความจากทางการตาํรวจทอ้งถิ�นมา

แสดงดว้ย  (ใบแจง้ความ ควรระบุดว้ยวา่หนงัสือเดินทางไทยของผูร้้องหาย และ

หากเป็นไปไดค้วรระบุเลขที�หนงัสือเดินทางที�สูญหาย หรือถูกขโมยดว้ย) 
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เอกสารประกอบการขอหนังสือเดนิทาง (E-Passport)  

สําหรับผู้ร้องที�มอีายุตํ�ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) 
ผูเ้ยาวต์อ้งมาดว้ยตนเองพร้อมกบับิดาและมารดามาดว้ยทั�งคู่  พร้อมนาํเอกสารมายื�นดงันี�  

1. แบบฟอร์มคาํร้องขอหนงัสือเดินทาง 1 ใบ (มีแบบฟอร์มที�สถานทูต) 

2. หนงัสือเดินทางฉบบัเดิม และสาํเนา 1 ใบ (หากเคยทาํหนงัสือเดินทางมาก่อนแลว้) 

3. สาํเนาสูติบตัร 1 ใบ 

4. สาํเนาบตัรประชาชนไทย 1 ใบ (ในกรณีที�มีบตัรประชาชนแลว้) 

5. สาํนาทะเบียนบา้นไทย 1 ใบ (หากมี) 

6. รูปถ่าย 1 ใบ 

7. ค่าธรรมเนียม 25 ยโูร (รับชาํระเป็นเงินสดเท่านั�น) 

8. สาํเนาบตัรประชาชนไทยของบิดาและมารดา อยา่งละ 1 ใบ 

หมายเหตุ   -  กรณีบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาแสดงตวัได ้ใหท้าํหนงัสือยนิยอม (ซึ� งมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน) แนบมากบัสาํเนาบตัรประชาชน  
หรือ             -  หนงัสือปกครองบุตร (ปค. 14)  และสาํเนา 1 ใบ 
หรือ             -  ทะเบียนหยา่และบนัทึกหยา่ (และสาํเนา 1 ใบ) กรณีบิดาและมารดาหยา่ขาด
จากกนั ตอ้งดูวา่ผูเ้ยาวอ์ยูใ่นความดูแลของฝ่ายใด 

-   หากบิดาหรือมารดาเสียชีวติใหน้าํมรณบตัรมาดว้ย และสาํเนา 1 ใบ 

 

หนังสือเดนิทางชั�วคราวอายุ 1 ปี 
กรณีคนไทยที�เดินทางไปประเทศเบลเยยีม และหนงัสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายใุน
เบลเยยีม และมีความจาํเป็นเร่งด่วน ไม่อาจรอการออกหนงัสือเดินทาง E-Passport ซึ� งตอ้ง

ส่งไปผลิตเล่มที�กระทรวงการต่างประเทศที�กรุงเทพฯ ได ้และมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้ง
เดินทางไปต่างประเทศ คนไทยดงักล่าวสามารถยื�นเรื�องขอทาํหนงัสือเดินทางชั�วคราว อาย ุ1 
ปีกบัสถานเอกอคัรราชทูตฯ ได ้หลกัฐานที�ใชใ้นการยื�นขอหนงัสือเดินทางชั�วคราว อาย ุ1 ปี  
ไดแ้ก่ 

• ใบแจง้ความกบัตาํรวจทอ้งถิ�น 

• สาํเนาบตัรประชาชน  สาํเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาหนงัสือเดินทางเล่มเดิม 
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• ภาพถ่ายขนาดที�ใชส้าํหรับหนงัสือเดินทางจาํนวน 3 รูป 

• แบบฟอร์มคาํร้องขอหนงัสือเดินทางชั�วคราว  จาํนวน 2 ชุด 

• บนัทึกสอบสวน  จาํนวน 2 ชุด (มีแบบฟอร์มไวใ้ห)้ 

• บนัทึกประกอบคาํร้องกรณีหนงัสือเดินทางสูญหาย จาํนวน 2 ชุด 

• ค่าธรรมเนียม 5 ยโูร (รับชาํระเป็นเงินสดเท่านั�น) 

หนังสือสําคญัประจําตัว (Certificate of Identity – C.I.)  มีอายุใช้งานได้เพยีงแค่ 7 วนั 
กรณีคนไทยที�เดินทางไปประเทศเบลเยยีม และไม่มีหนงัสือเดินทางเพื�อใชเ้ดินทางกลบั
ประเทศไทยดว้ยเหตุผลต่าง ๆ กนั  หากพสูิจนไ์ดว้า่มีสญัชาติไทย สถานทูตอาจพจิารณา
ออกหนงัสือสาํคญัประจาํตวั (Certificate of Identity – C.I.)  ซึ� งมีอายใุชง้านระยะสั�น 

เพื�อใชแ้ทนหนงัสือเดินทางได ้ หลกัฐานที�ใชใ้นการยื�นเหมือนกบัหนงัสือเดินทางชั�วคราว  
เอกสารประกอบการขอสูติบัตรไทย 
1.    ใบเกิด  Birth Certificate International Convention จากอาํเภอที�เดก็เกิด และประทบัตรา

รับรองใบเกิดที�กระทรวงการต่างประเทศเบลเยยีม ซึ� งตั�งอยูที่�เลขที� 27 Rue Petits Carmes, 
1000 Brussels. 

2.    ใบสาํคญัการสมรส   
- ถา้แต่งงานที�ประเทศไทย ขอสาํเนาใบแต่งงาน 1 ใบ 
- ถา้แต่งงานที�ประเทศเบลเยยีม ขอ Marriage Certificate International 

Convention   และจะตอ้งประทบัตรารับรองที�กระทรวงการต่างประเทศเบลเยยีม

เช่นเดียวกนักบัใบเกิด 
3.     สาํเนาบตัรประชาชนและหนงัสือเดินทางของบิดาและมารดา  อยา่งละ 1 ใบ (ของมารดา 

  ใชบ้ตัรฯ ไทย และหนงัสือเดินทางไทย) 
4.     สาํเนาทะเบียนบา้นไทยของมารดา 1 ใบ 
หมายเหตุ  Birth Certificate International Convention จะมี 4 ภาษาในใบเดียวกนัคือ ภาษาเฟลมมิช 

ฝรั�งเศส เยอรมนั และองักฤษ 
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ภาคผนวก 1 
 

รายชื�อวดัไทยในเบลเยยีม 
 

 วดัไทยธรรมาราม  Wat Thai Dhammaram 
71 Chaussée de Louvain 
1410 Waterloo 
โทร. 02 385 28 55 

 

 วดัพทุธาราม  Wat Buddharama 
90 Gentstraat 
9111 Belsele Sint-Niklaas 
โทร.  03 296 27 71 

  

 วดัธัมมปทปี  Wat Dhammapateep  
37 Kouterdreef 
2800 Mechelen 
โทร.  015 29 00 99 

 

 วดัพระธรรมกาย เบลเยยีม Wat Phra Dhammakaya Belgium 
25 Ronkenburgstraat 
9340 Lede Aalst 
โทร. 05 339 49 09 
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ภาคผนวก 2 
 

รายชื�อร้านขายของชํา (วตัถุดบิประกอบอาหารไทย) 
 
กรุงบรัสเซลส์ 
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 
 
เมอืงเลอเว่น 
Thai House BVBA 
Tiensestraat 56/10 
3000 Leuven 
Tel. 32 (0) 16/23.87.88 
Fax. 32 (0) 16/65.26.72 
 
เมอืงอนัตเวอร์ป 
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 
 
เมอืงบอร์สบีก 
Sunwah 
Frans Beirenslaan 221-227 
2150 Borsbeek 
Tel. 32 (0) 3/290.62.28 
Fax. 32 (0) 3/294.64.81 
 
เมอืงแมคเคอเลนิ 
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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เมอืงเกนต์ 
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 
 
เมอืงบรูจ 
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 
 
เมอืงออสเตนด์ 
Yue Wah Supermarkt 
Van Iseghemlaan, 50 
8400 Oostende 
Tel. 32 (0) 59/80.13.68 
 
เมอืงนามูร์ 
Thai Store 
Boulevard Cauchy, 23 
5000 Namur 
Tel. 32 (0) 81/22.44.38 
Fax. 32 (0) 081/22.44.39 



 

 

มีอณุหภมิูตํากว่าศนูย์ถึงติดลบ 
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
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เสียชีวิตได้พอกับอากาศทีร้
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอย่าง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมูิตําสดุของวนัตํากว่า 
ติดต่อกนั และในช่วงเวลาดั
สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จัด
เกิดภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
les engelures

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ
สขุภาพหรืออาจจะถงึแก่ชีวิตได้

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

สภาพอากาศที
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
ช่วงสปัดาห์ก่อนคริสต์มาส 

มีอณุหภมิูตํากว่าศนูย์ถึงติดลบ 
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
วา่หนาวตายไมใ่ช่เป็นเพียงคําพดูเลน่
เสียชีวิตได้พอกับอากาศทีร้
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมูิตําสดุของวนัตํากว่า 
ติดต่อกนั และในช่วงเวลาดั
สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั
เกิดภาวะอณุหภมูิร่างกายตํากว่าปกติ

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
les engelures) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ
สขุภาพหรืออาจจะถงึแก่ชีวิตได้

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

สภาพอากาศที
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
ช่วงสปัดาห์ก่อนคริสต์มาส 

มีอณุหภมิูตํากว่าศนูย์ถึงติดลบ 
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
วา่หนาวตายไมใ่ช่เป็นเพียงคําพดูเลน่
เสียชีวิตได้พอกับอากาศทีร้
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมิูตําสดุของวนัตํากว่า 
ติดต่อกนั และในช่วงเวลาดั
สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั
เกิดภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ
สขุภาพหรืออาจจะถงึแก่ชีวิตได้

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

สภาพอากาศทีเลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
ช่วงสปัดาห์ก่อนคริสต์มาส 

มีอณุหภมิูตํากว่าศนูย์ถึงติดลบ 
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
วา่หนาวตายไมใ่ช่เป็นเพียงคําพดูเลน่
เสียชีวิตได้พอกับอากาศทีร้อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมิูตําสดุของวนัตํากว่า 
ติดต่อกนั และในช่วงเวลาดงักลา่วมีอณุหภมิูทีลดลง
สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั
เกิดภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ
สขุภาพหรืออาจจะถงึแก่ชีวิตได้

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
ช่วงสปัดาห์ก่อนคริสต์มาส 

มีอณุหภมิูตํากว่าศนูย์ถึงติดลบ 
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
วา่หนาวตายไมใ่ช่เป็นเพียงคําพดูเลน่

อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมูิตําสดุของวนัตํากว่า 
งกลา่วมีอณุหภมูิทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จัด

เกิดภาวะอณุหภมูิร่างกายตํากว่าปกติ
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ
สขุภาพหรืออาจจะถงึแก่ชีวิตได้ 

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
ช่วงสปัดาห์ก่อนคริสต์มาส 

มีอณุหภมิูตํากว่าศนูย์ถึงติดลบ 12
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
วา่หนาวตายไมใ่ช่เป็นเพียงคําพดูเลน่

อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอย่าง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมูิตําสดุของวนัตํากว่า 
งกลา่วมีอณุหภมิูทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จัด

เกิดภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

 
โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ

ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น
เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ

สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

ภาคผนวก 

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
ช่วงสปัดาห์ก่อนคริสต์มาส 2010

12 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
วา่หนาวตายไมใ่ช่เป็นเพียงคําพดูเลน่

อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมิูตําสดุของวนัตํากว่า 
งกลา่วมีอณุหภมูิทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั

เกิดภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

ภาคผนวก 

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
2010
องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า

สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
วา่หนาวตายไมใ่ช่เป็นเพียงคําพดูเลน่ ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน

อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมูิตําสดุของวนัตํากว่า 
งกลา่วมีอณุหภมิูทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั

เกิดภาวะอณุหภมูิร่างกายตํากว่าปกติ
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั
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ภาคผนวก 

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
2010 เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย
องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า

สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา

ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน
อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

งอณุหภมูิตําสดุของวนัตํากว่า -2
งกลา่วมีอณุหภมูิทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั

เกิดภาวะอณุหภมูิร่างกายตํากว่าปกติ
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั
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ภาคผนวก 

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา

ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน
อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอย่าง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

2 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
งกลา่วมีอณุหภมูิทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั

เกิดภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

 

ภาคผนวก 3

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา

ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน
อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
งกลา่วมีอณุหภมูิทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั

เกิดภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกต ิ
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

3 

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา

ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน
อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
งกลา่วมีอณุหภมิูทีลดลง

สองครั �ง เป็นความหนาวเย็นกวา่ปกติของฤดหูนาว 
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั

 (
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา

ๆ แต่อากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน
อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
งกลา่วมีอณุหภมูิทีลดลงตําถึง 

 
ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั

(l’hypothermie
และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู

) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา

ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน
อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
ตําถึง 

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั
l’hypothermie

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ
สง่ผลให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทําให้การจราจรติดขดั 

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
สาธารณสุขเบลเยียมจึงได้ออกประกาศและให้คําแนะนํา
หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา

ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน
อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
ตําถึง -7

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั
l’hypothermie

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
เกียวกับการต่อสู้อากาศที

หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน

อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา
สขุภาพของตวัทา่นเองและบคุคลรอบข้างให้แข็งแรงสมบรูณ์ได้ 

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
7 องศาเซลเซียสอย่างน้อย

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั
l’hypothermie

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
เกียวกับการต่อสู้อากาศที

หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
ๆ แต่อากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน

อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา

 
กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 

เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น
องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั

องศาเซลเซียสอย่างน้อย

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั
l’hypothermie

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น

เลวร้าย เช่น หมอกทบึ ลมพาย ุหิมะ พื �นจบัเป็นนํ �าแข็ง อาจจะ

กลยุทธ์ในการต่อสู้กับอากาศหนาวเยน็ 
เบลเยียมต้องเผชิญกบัอากาศทีหนาวเย็นโดย

องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า
เกียวกับการต่อสู้อากาศที

หนาวเย็นมาก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี คํา
ๆ แตอ่ากาศทีหนาวเย็นจดัอาจเป็นสาเหตใุห้คน

อนจัด อุณหภูมิทีลดตํามากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
สขุภาพสําหรับผู้ ทีมีสภาพอ่อนแอ มีปัญหาทางสงัคมหรือมีโรคประจําตวับางอยา่ง การ
ระมัดระวังต่อการดําเนินชีวิตในช่วงอากาศหนาวจัดจะช่วยให้ท่านสามารถรักษา

กาศหนาวเย็นจัดคือ สภาวะอุณหภูมิทีลดลงตํามากอย่างกะทันหัน 
เป็นระยะเวลายาวนาน หลายวนัหรือหลายสปัดาห์ สําหรับเบลเยียมอากาศทีหนาวเย็น

องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวนั
องศาเซลเซียสอย่างน้อย

ความเสี
ยงอะไรบ้างเมื
อเจอสภาพอากาศหนาวเยน็จดั 
l’hypothermie) 

และความเจ็บปวดทีเกิดจากความเย็นจดับริเวณปลายนิ �วมือ เท้า ห ู
) เป็นอาการทีเกิดโดยตรงจากความหนาวเย็น 

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

โรคประจําตวัทีมีมาก่อน เช่น โรคหวัใจ โรคเกียวกบัระบบ
ทางเดินหายใจ ทีอาจจะมีอาการรุนแรงขึ �นเมือเจอกบัอากาศหนาวเย็น
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การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดหูนาว

 หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง
น้อยปีละครั �งโดยผู้ ชํานาญการ

 สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
อณุหภมูิจะลดลงเมืออายเุพิมมากขึ �
กว่า 
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

 ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง
ทําความร้อนขดัข้อง

 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์
เครืองมือให้พร้อม

คาํแนะนําทั
วไป

 ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
กอฮอร์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
ร่างกายลด
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
เครืองดืมทีมีรสออ่นไมมี่คาเฟอีน

 เมืออยูภ่ายในบ้าน 
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา
ความร้
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้
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รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊

การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดหูนาว

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง
น้อยปีละครั �งโดยผู้ ชํานาญการ

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
อณุหภมูิจะลดลงเมืออายเุพิมมากขึ �
กว่า 65
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง
ทําความร้อนขดัข้อง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์
เครืองมือให้พร้อม

คาํแนะนําทั
วไป

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
กอฮอร์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
ร่างกายลด
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
เครืองดืมทีมีรสออ่นไมมี่คาเฟอีน

เมืออยูภ่ายในบ้าน 
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา
ความร้
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊

การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดูหนาว

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง
น้อยปีละครั �งโดยผู้ ชํานาญการ

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
อณุหภมิูจะลดลงเมืออายเุพิมมากขึ �

65 ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง
ทําความร้อนขดัข้อง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์
เครืองมือให้พร้อม

คาํแนะนําทั
วไป

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
กอฮอร์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
ร่างกายลด
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
เครืองดืมทีมีรสออ่นไมมี่คาเฟอีน

เมืออยูภ่ายในบ้าน 
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา
ความร้อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊

การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดหูนาว

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง
น้อยปีละครั �งโดยผู้ ชํานาญการ

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
อณุหภมูิจะลดลงเมืออายเุพิมมากขึ �

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง
ทําความร้อนขดัข้อง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์
เครืองมือให้พร้อม

คาํแนะนําทั
วไป

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
กอฮอร์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
ร่างกายลดตําลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
เครืองดืมทีมีรสออ่นไมมี่คาเฟอีน

เมืออยูภ่ายในบ้าน 
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครื องทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊

การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดหูนาว

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง
น้อยปีละครั �งโดยผู้ ชํานาญการ

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
อณุหภมูิจะลดลงเมืออายเุพิมมากขึ �

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง
ทําความร้อนขดัข้อง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์
เครืองมือให้พร้อม

คาํแนะนําทั
วไป 

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
กอฮอร์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

ตําลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
เครืองดืมทีมีรสออ่นไมมี่คาเฟอีน

เมืออยูภ่ายในบ้าน 
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊

การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดหูนาว

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง
น้อยปีละครั �งโดยผู้ ชํานาญการ

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
อณุหภมูิจะลดลงเมืออายเุพิมมากขึ �

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง
ทําความร้อนขดัข้อง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์
เครืองมือให้พร้อม

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
กอฮอร์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

ตําลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
เครืองดืมทีมีรสออ่นไมมี่คาเฟอีน

เมืออยูภ่ายในบ้าน 
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊

การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดหูนาว

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง
น้อยปีละครั �งโดยผู้ ชํานาญการ

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
อณุหภมูิจะลดลงเมืออายเุพิมมากขึ �

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง
ทําความร้อนขดัข้อง 

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์
เครืองมือให้พร้อม 

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
กอฮอร์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

ตําลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ
เครืองดืมทีมีรสออ่นไมมี่คาเฟอีน

เมืออยูภ่ายในบ้าน ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
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ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมิูตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊

การเตรียมตวัให้พร้อมรับกับฤดหูนาว 

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

ตําลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกติ

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมิูตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครื องทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
นตรายจากควนัพิษหรือคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ทีตกค้าง

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
อาการภาวะอณุหภมิูร่างกายตํากว่าปกต ิ

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
อกไซด์ทีตกค้าง

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก
ตรวจสอบดอูณุหภมิูได้ตลอดช่วงหน้าหนาว 

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
 (l’hypothermie

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
อกไซด์ทีตกค้าง

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
l’hypothermie

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครื องทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
อกไซด์ทีตกค้าง

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
l’hypothermie

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครื องทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
อกไซด์ทีตกค้าง

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอก

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว 
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
l’hypothermie

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมิูตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครื องทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
อกไซด์ทีตกค้าง

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

ปี ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์ภายในและภายนอกบ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมสําหรับรับหน้าหนาว ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
l’hypothermie

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
อกไซด์ทีตกค้างภายในบ้าน

หากท่านจะใช้เตาผิง ควรจะทําความสะอาดปลอ่งไฟอย่าง

สภาพความพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงของ
น สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน

บ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
l’hypothermie) และควรจะดืม

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครื องทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะ
ภายในบ้าน

บ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
) และควรจะดืม

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

การใช้เตาผิงหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนเพิมเติมจากปกติ อาจจะก่อให้เกิด
ภายในบ้าน

บ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
) และควรจะดืม

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมิูตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

ก่อให้เกิด
ภายในบ้าน

บ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
) และควรจะดืม

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครื องทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

ก่อให้เกิด
ภายในบ้าน 

บ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
) และควรจะดืม

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

ก่อให้เกิด

บ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
) และควรจะดืม

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมูิตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้

ก่อให้เกิด

บ้าน เพือให้สามารถ

ตรวจสอบการห่อหุ้มท่อนํ �าและมิเตอร์ รวมทั �งท่อส่งนํ �ามนัสําหรับเครืองทํา
ความร้อน ทีอาจจะเกิดพาราฟินทีจะเป็นสาเหตทํุาให้การทํางานของเครือง

ตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความร้อนและระดบัของนํ �ากนัการแข็งตวั เตรียมผ้าห่มและอปุกรณ์

ดืมเครืองดืมร้อนเป็นประจํา แต่มีข้อควรระวงัก็คือ เครืองดืมประเภทแอล-
ตรงกันข้ามกลบัจะทําให้อุณหภูมิของ

และก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิด
) และควรจะดืม

ระวงัตรวจสอบเครืองวดัอณุหภมิูให้ระดบัอณุหภมิูตําสดุ
สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตและให้รู้สึกว่ามีความสบาย ควรจะละเว้น
ระดบัอณุหภมิูทีสงูเกินไป พยายามปิดห้องทีไม่ค่อยได้ใช้ ตรวจดขูอบประตู
และหน้าต่างไม่ให้ความเย็นผ่านเข้ามาได้ (จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทํา

อน) ตรวจสอบให้มันใจว่าเครืองทําความร้อนทํางานตามปกติ 
รวมทั �งปล่องไฟทีระบายควันได้ดีโดยไม่มีอะไรกีดขวาง หลีกเลียงการใช้



 

 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
โดยไม่ใสห่มวก
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 
เตือนให้รู้วา่
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

 

 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
โดยไม่ใสห่มวก
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 
เตือนให้รู้วา่
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
โดยไม่ใสห่มวก
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 
เตือนให้รู้วา่
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 
ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
โดยไม่ใสห่มวก
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 
เตือนให้รู้วา่
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา
มั

เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 
ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
โดยไม่ใสห่มวก
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 
เตือนให้รู้วา่ 
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือช่วยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา
มันใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม

เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 
ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
โดยไม่ใสห่มวก
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

 ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
โดยไม่ใสห่มวก จะทําให้สู
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
จะทําให้สู

ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
จะทําให้สู

ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง
แต่งตั
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม
ผ้าห่มติดไปด้วย
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพ

คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมิูทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ขี
รถจักรยาน 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
จะทําให้สู

ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง
แต่งตั
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม
ผ้าห่มติดไปด้วย
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ
อากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม

คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
จะทําให้สญูเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 

ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

การเดนิทางโดยรถยนต์

เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง
แต่งตวัให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม
ผ้าห่มติดไปด้วย
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 

ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

การเดนิทางโดยรถยนต์

เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง
วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น

เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม
ผ้าห่มติดไปด้วย
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือช่วยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
คาํแนะนําสําหรับผู้สูงอายุ

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวิต นํา

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

ขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือเดินทางโดยรถไฟ

พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา
ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 

ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ
ระดบัอณุหภมิูของร่างกายให้เพิมขึ �น

การเดนิทางโดยรถยนต์

เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง
วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น

เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม
ผ้าห่มติดไปด้วย
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
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พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา

ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย 

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

การเดนิทางโดยรถยนต์

เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง
วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น

เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เครืองทําความร้อนแบบใช้ถ่านทีอาจเกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมิูทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา

ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 
ช่วยรักษาความร้อนของร่างกายไว้ได้ดีกว่าผ้าฝ้าย อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

การเดนิทางโดยรถยนต์

เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง
วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น

เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา

ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุ่นเพือช่วยปรับ

การเดนิทางโดยรถยนต์ 
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจา

ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

 ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
พร้อมกับมีถุงมือ ถุงเท้า หมวกคลุมหน้าไหมพรมทีทอจากขนแกะ การออกนอกบ้าน

ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน 

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุ่นเพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

ญเสียความร้อนของร่างกายได้ถึง 30
ชั �น โดยเน้นเนื �อผ้าทีทอจากขนแกะ ไหม และโปลีปรอบปีลีน (Polypropylene

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

30% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
(Polypropylene

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมิูทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
(Polypropylene

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมิูทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
(Polypropylene

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

าะอยา่งยิงเมือใสผ้่าพนัคอและหมวกไหมพรม 
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

เกิดก๊าซคาร์บอนมอนน้อกไซด์ทีอาจ
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมิูทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
(Polypropylene

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

เร่งเครืองทําความร้อนรถยนต์ ติดโทรศพัท์มือถือ และยาประจําตวัไปด้วย 
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

 
ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา

ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

อกไซด์ทีอาจ
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
(Polypropylene

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

 กรณีทีมีโรค
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา
ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

อกไซด์ทีอาจ
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมูิทีเหมาะสม
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
(Polypropylene) 

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

กรณีทีมีโรค
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือช่วยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา
ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

อกไซด์ทีอาจ
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

นใจวา่มีอาหารและนํ �า (ทีไมแ่ข็งตวั) รวมทั �งระดบัอณุหภมิูทีเหมาะสม 
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
) ซึงจะ

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

กรณีทีมีโรค
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิ
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา
ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

อกไซด์ทีอาจ
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

 
เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 

พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 
กขนแกะ การออกนอกบ้าน

% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย
ซึงจะ

อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ
ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

กรณีทีมีโรค
ประจําตวั ติดครีมทามือและเท้าเพือป้องกนัผิวแตกแห้ง เมือจราจรติดขดัถึงหยดุนิงให้
ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา
ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด 

อกไซด์ทีอาจ
สตัว์เลี �ยงเข้ามาไว้ภายในบ้าน หากทําไม่ได้ก็ต้อง

เมื
อจะต้องเดินทางออกนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเล่น ขี
รถจักรยาน 
พยายามใส่เสื �อผ้าทีให้ความอบอุ่นพอ 

กขนแกะ การออกนอกบ้าน
% ต้องใสเ่สื �อผ้าหลาย

ซึงจะ
อาการหนาวจนตวัสันเป็นสญัญาณ

ร่างกายได้สญูเสียความร้อนไปมากกวา่ปกติ ให้รีบเข้าหาทีอุน่เพือช่วยปรับ

ไมค่วรเดินทางเมือสภาพอากาศ
เลวร้าย ฟังข่าวรายงานอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั �ง ต้อง

วให้อบอุ่นเข้าไว้ เมือขึ �นนังในรถยนต์อณุหภมิูก็จะหนาวเย็น
เทา่กบัภายนอก ก่อนทีเครืองทําความร้อนของรถยนต์จะช่วยทําให้
อุณหภูมิในรถอุ่นขึ �นก็ต้องคอยสักระยะหนึง กรณีที ต้องเดิน
ทางไกล ควรจัดเตรียมอาหารและเครืองดืมให้พอเพียง เตรียม    

โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเด็กเล็กเดินทางด้วย 
กรณีทีประสบปัญหาจราจรติดขดัจะช่วยให้ความอุ่นได้โดยไม่ต้อง

กรณีทีมีโรค
งให้

ดบัเครืองยนต์เป็นครั �งคราว เพือชว่ยลดสภาวะมลพิษในอากาศ ถ้าจอดรถให้ดบัไฟหน้า
เพือประหยดัแบตเตอรี จอดพกัรถเป็นระยะเพือผ่อนคลายขาทั �งสองข้าง เมือขบัรถใน
เมืองให้ระมดัระวงัคนเดินเท้าและคนขีจกัรยาน เนืองจากความระมดัระวงัจะลดลงเมือ

ช่วงอากาศหนาวเย็นจดัยาวนานหรือมีหิมะ ซื �อหา
ของอุปโภคบริโภคเพิมสําหรับระยะเวลาทียาวนานขึ �น รวมทั �งตรวจสอบยาทีต้องใช้
ประจําและเมือเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ พยายามพักอยู่ภายในบ้านให้มากทีสุด      

    

          



 

 

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
อณุหภมิูในบ้านบ่อย
อยู่ใกล้กบัเครืองทําความร้อน 
สภาพอากาศหนาวเย็น
นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
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การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
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แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที
หนาและเก็บความร้อนได้ดีหลายชั �น ปกปิดสว่นศีรษะ จ
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
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พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ
ทีจําเป็น 
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รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
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อยู่ใกล้กบัเครืองทําความร้อน เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
รวมทั �งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ มือ ห ูเท้า โดยให้ปกปิดหลาย

ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย
การขยบัตวั ให้ดืมนํ �าหรือนมอยา่งสมําเสมอ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
 มีโรคหัวใจ

มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ
สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่

จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที
หนาและเก็บความร้อนได้ดีหลายชั �น ปกปิดสว่นศีรษะ จ
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ
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เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ มือ ห ูเท้า โดยให้ปกปิดหลาย

ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย
การขยบัตวั ให้ดืมนํ �าหรือนมอยา่งสมําเสมอ
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มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ
สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่

จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที
หนาและเก็บความร้อนได้ดีหลายชั �น ปกปิดสว่นศีรษะ จ
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ
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นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ มือ ห ูเท้า โดยให้ปกปิดหลาย

ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย
การขยบัตวั ให้ดืมนํ �าหรือนมอยา่งสมําเสมอ
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มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ
สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่

จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที
หนาและเก็บความร้อนได้ดีหลายชั �น ปกปิดสว่นศีรษะ จ
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ
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คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ มือ ห ูเท้า โดยให้ปกปิดหลาย

ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย
การขยบัตวั ให้ดืมนํ �าหรือนมอยา่งสมําเสมอ
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การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ มือ ห ูเท้า โดยให้ปกปิดหลาย

ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย
การขยบัตวั ให้ดืมนํ �าหรือนมอยา่งสมําเสมอ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
 มีโรคหัวใจ

มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ
สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่

จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที
หนาและเก็บความร้อนได้ดีหลายชั �น ปกปิดสว่นศีรษะ จ
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ
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หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ
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รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
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สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
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โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
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จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
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รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ มือ ห ูเท้า โดยให้ปกปิดหลาย ๆ ชั �น วางทารกในทีทีไมอ่ดึอดั

ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย

เมืออากาศหนาวเย็นจดั หวัใจต้องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ

สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที
หนาและเก็บความร้อนได้ดีหลายชั �น ปกปิดสว่นศีรษะ จมกู ห ูมือ และเท้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 

ๆ ชั �น วางทารกในทีทีไมอ่ดึอดั
ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย

เมืออากาศหนาวเย็นจดั หวัใจต้องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ

สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที

มกู ห ูมือ และเท้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 

ๆ ชั �น วางทารกในทีทีไมอ่ดึอดั
ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย

เมืออากาศหนาวเย็นจดั หวัใจต้องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ

สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที

มกู ห ูมือ และเท้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 

ๆ ชั �น วางทารกในทีทีไม่อดึอดั
ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย

เมืออากาศหนาวเย็นจดั หวัใจต้องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ

สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที

มกู ห ูมือ และเท้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที
จะทํากิจกรรมใด ควรติดต่อพบหมอประจําตวัเพือตรวจสขุภาพ 

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจส
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
คําแนะนําสําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

) อย่าให้ทารกนอนในห้องทีไม่มีเครืองทําความร้อน และควรห
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
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ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

ลีกเลียง
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 

ๆ ชั �น วางทารกในทีทีไมอ่ดึอดั
ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย

เมืออากาศหนาวเย็นจดั หวัใจต้องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ

สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที

มกู ห ูมือ และเท้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารที
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที

เพือรับคําแนะนํา

หาคนไปช่วยซื �อของกินของใช้ ติดต่อกับญาติหรือเพือนอย่างสมําเสมอ ตรวจสอบ
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้
ทารกทีมีอายตํุา

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกติ

ลีกเลียง
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 

ๆ ชั �น วางทารกในทีทีไมอ่ดึอดั
ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย

เมืออากาศหนาวเย็นจดั หวัใจต้องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ

สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที

มกู ห ูมือ และเท้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา
อะไรทีต้องใช้แรงกายเกินกําลงัของตน หากรถเสียให้เรียกหาคนช่วย เตรียมอาหารทีให้
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที

เพือรับคําแนะนํา

อบ
องศาเซลเซียส) กินอาหารให้มากพอ หลีกเลียงการ

เมือจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรแต่งตวัให้อุ่นพอรับกบั
งรองเท้าทีกนัฝนและกนัลืน ควรจะหาคนเป็นเพือนออก

นอกบ้าน ถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานควรจะบอกใครสกัคนให้รับรู้ 
ทารกทีมีอายตุํา

กว่าหนึงปี จะได้รับผลกระทบต่อการลดของอุณหภูมิได้มากกว่า
ผู้ ใหญ่ ร่างกายทารกจะสูญเสียความร้อนของร่างกายได้ง่ายกว่า
ผู้ ใหญ่และเสียงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ ร่างกายตํากว่าปกต ิ

ลีกเลียง
การนําทารกหรือเด็กเล็กออกนอกบ้านเมืออากาศหนาวเย็นจดั หรือหากจําเป็นต้องพา
ออกนอกบ้านก็ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิงในการห่อหุ้ มให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ 

ๆ ชั �น วางทารกในทีทีไมอ่ดึอดั
ขยื �อนมือและเท้าได้พอสมควร ทั �งนี � จะสามารถให้ความอบอุ่นโดย

เมืออากาศหนาวเย็นจดั หวัใจต้องทํางาน
มากกว่าปกติเพือให้ร่างกายสามารถรักษาระดบัความร้อนไว้ได้ หากท่านมีโรคหวัใจ

สงู ให้หลีกเลียงกิจกรรมทีต้องใช้แรงมาก และงดออกนอกบ้านถ้าไม่
จําเป็น หากจําเป็นต้องออกนอกบ้าน หาคนเป็นเพือนหรือช่วยขบัรถให้ จํากัดการใช้
แรงกายมากเกินควร ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ อย่าลืมใส่เสื �อผ้าที

มกู ห ูมือ และเท้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ในสภาพอากาศทีเลวร้าย ให้เตรียมความพร้อมทีจะเผชิญปัญหาเมืออยู่ใน
รถยนต์ เตรียมกระเป๋าฉกุเฉินพร้อมกบัยา นํ �าดืม และผ้าหม่ กินอาหารให้มากและงดทํา

ให้
พลงังานและเครืองดืม เตรียมโทรศพัท์มือถือและเบอร์โทรหมอประจําตวัไว้ด้วย ก่อนที

เพือรับคําแนะนํา                        



 

 

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน

เสียชีวิตจากคว
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ
เสี
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

เข้า
ภาย
ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ
คว

 

 

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน

เสียชีวิตจากคว
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ
เสียชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

เข้าอยู่
ภาย
ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ
ความชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน

เสียชีวิตจากคว
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

อยู่
ภายนอก
ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

เสียชีวิตจากคว
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

อยูภ่ายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
นอกอาคาร

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก
 

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

เสียชีวิตจากคว
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
อาคาร

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

เสียชีวิตจากคว
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
อาคาร

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

เสียชีวิตจากความหนาวจํานวน 
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
อาคารอีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

ามหนาวจํานวน 
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

ามหนาวจํานวน 
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

ามหนาวจํานวน 
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

ามหนาวจํานวน 
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสําหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม 

ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห
อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้

ความอุ่นแก่ร่างกายพอควร ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 
เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

ามหนาวจํานวน 
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

ข้อแนะนําเพิ
มเติม สําหรับคนไทยทียั
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

ามหนาวจํานวน 20
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

สําหรับคนไทยทียั
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

20 
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

สําหรับคนไทยทียั
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

 คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ยชีวิตจากความหนาวให้โทรแจ้ง 100
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

สําหรับคนไทยทียั
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก
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คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

100
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

สําหรับคนไทยทียั
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

ามชื �น จะรู้สกึวา่หนาวแตไ่มห่นาวมาก 
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คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

100 หรือ 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

สําหรับคนไทยทียั
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีน่าสงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

 

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

หรือ 
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

สําหรับคนไทยทียงัไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุห

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

หรือ 112
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุหรือเสื �อโค้

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

112
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ภายในบ้านหรืออาคาร ควรจะถอดเสื �อคลมุหรือเสื �อโค้

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใส่เสื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
การให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ไร้ที
อยู่อาศัย 

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

112 ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
รือเสื �อโค้

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ ห
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
 ในปี 

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
รือเสื �อโค้

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ
ได้สดูอากาศบริสทุธิ�บ้าง ปกติแล้ว หากมีแดดจ้า ฟ้าโปร่งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด

กายภายนอกบ้าน ให้มียาติดตวัอยู่เสมอ หากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 
ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเด็กเกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
นปี 

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
รือเสื �อโค้ตออก มิฉะนั �น เมือ

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

คําแนะนําสําหรับผู้ที
เป็นโรคหอบหืด 
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
นปี 2005

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออก มิฉะนั �น เมือ

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

 งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู หู  เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
2005 

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออก มิฉะนั �น เมือ

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
 มีคนไร้ทีอยู่อาศยั

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออก มิฉะนั �น เมือ

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

ขอให้หมอประจําตวัเขียนคําแนะนําเกียวกบัการเลน่กีฬา 
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ
ปฏิบตัิได้ถกูต้องเมือเดก็เกิดปัญหาขณะทีอยูใ่นโรงเรียน 

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
มีคนไร้ทีอยู่อาศยั

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออก มิฉะนั �น เมือ

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

 และการให้
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
มีคนไร้ทีอยู่อาศยั

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออก มิฉะนั �น เมือ

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

และการให้
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
มีคนไร้ทีอยู่อาศยั

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออก มิฉะนั �น เมือ

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

และการให้
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู หู  เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
มีคนไร้ทีอยู่อาศยั

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออก มิฉะนั �น เมือออก

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

และการให้
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใ
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน
มีคนไร้ทีอยู่อาศยั

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี �

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ออกไป

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ

งดเว้นการออกกําลงั
ากมีบุตรทีเป็นโรคหอบหืด 

และการให้
ความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา เพือให้ครูหรือผู้ ทีเกียวข้องจะสามารถ

คาํแนะนําสาํหรับผู้ที
เป็นโรคเกี
ยวกับระบบทางเดนิหายใจ 
เมือต้องออกนอกบ้าน งดเว้นการออกกําลงัเกินควร และปกปิดร่างกาย
ให้อบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิงศีรษะ จมกู ห ู เมือออกเดินทางให้ติดยา

หรืออปุกรณ์ทีจําเป็นให้พร้อม รวมทั �งนํ �าดืม ติดตอ่หมอประจําตวักรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน 
มีคนไร้ทีอยู่อาศยั

คนทีกรุงบรัสเซลส์ ช่วงเวลาทีอากาศหนาวเย็น
จดัเป็นระยะเวลาทียากลําบากมากสําหรับบุคคลกลุ่มนี � หากท่านพบเห็นบุคคลกลุ่มนี �
ประสบปัญหาควรจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร หรือหากพบว่ามีคนทีเสียงต่อการ

ทันที นอกจากนั �น หน่วยงาน
ประชาสงเคราะห์ของทุกเขตมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ทีอยู่อาศยั และจะมี
สถานทีพํานกัสาํหรับอํานวยความสะดวกด้านทีพกัและอาหารแก่ผู้ ไร้ทีอยูอ่าศยัเหลา่นี � 

งไม่คุ้นเคยกบัการอยู่ในเมืองหนาว เมือ
ไป

อีกครั �งจะหนาวเย็นกวา่ปกติ และเมืออยูใ่นบ้านก็ควรสวมใสเ่สื �อผ้าทีให้
ไม่ใช่ใสเ่สื �อบางจ๋อยแล้วเปิดเครืองทําความร้อนจนร้อนจดั 

เปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นครั �งคราว พยายามออกเดินสดูอากาศนอกบ้านบ้างเมือ
สภาพอากาศดีไม่มีฝน หิมะ หรือลมพาย ุเพือให้ร่างกายได้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศและ

งไม่มีเมฆทึบปกคลมุ อากาศ
จะหนาวเย็นกวา่วนัทีท้องฟ้ามืดสลวั และมีข้อทีนา่สงัเกตก็คือ วนัทีมีความชื �นในอากาศ
สูง เราจะมีความรู้สึกว่าหนาวเย็นกว่าปกติแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่ลดตํามากก็ตาม 
(เรียกว่า หนาวเข้ากระดูก) ขณะทีหากอุณหภูมิลดตํามาก อากาศแห้ง ไม่มีฝนและ
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ภาคผนวก 4 

 
ทาํอย่างไรเมื
อตกเป็นเหยื
อ หรือพบเหยื
อความรุนแรงในครอบครัว 

 
 
ประเทศเบลเยียมมีสถิติการหยา่ร้าง 71 คู ่ตอ่คูส่มรส 100 คู ่นบัวา่เป็นสถิติทีสงู

มากในกลุ่มประเทศยุโรป จากการสํารวจของสถาบนัครอบครัวแห่งสเปนทีได้ทําการ
ออกแบบสอบถามระหว่างประเทศ สถิติการหย่าร้างโดยเฉลียของยุโรปคือ 43.5 คู ่
สําหรับการสมรส 100 คู่ ในปี 2005 เบลเยียมมีการจดทะเบียนสมรส 43,182 คู่ จด
ทะเบียนหยา่ 30,844 คู ่การทีคนสองคนมาใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั จากพื �นฐานทางครอบครัว 
ฐานะ วฒันธรรม ภาษา ศาสนา ฯลฯ ทีแตกต่างกนั ย่อมเป็นการยากลําบากทีทั �งสอง
ฝ่ายจะต้องทําการเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิต ความต้องการขั �นต้นหรือความนิยมชมชอบ
ของแต่ละฝ่าย เพือให้สามารถปรับตัวเข้าหากัน อันจะเป็นส่วนสําคัญในการทีจะ
ประคับประคองชีวิตคู่ให้ราบรืน และสามารถสร้างครอบครัวทีอบอุ่นมีองค์ประกอบ
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาในครอบครัวเป็นปัญหาทีมีความสลับซับซ้อน และมี
สาเหตมุาจากความไมเ่ข้าใจกนัเป็นประเด็นหลกั ความไมพ่งึพอใจในการกระทําของอีก
ฝ่ายหนึง ความรู้สึกถูกกดขีข่มเหง ฯลฯ ขยายผลจนก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

- อะไรคือความรุนแรงในครอบครัว 
- สญัญาณอนัตราย 
- อยา่นิงเงียบ 
- หากรู้จกัเหยือความรุนแรงในครอบครัว ควรจะทําอยา่งไร 
- สถานทีติดตอ่ 
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ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย 
 
1. ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดทีจะต้องถกูลงโทษตามกฎหมาย โดยกฎหมาย
มีบทลงโทษผู้ ทีก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเป็นการรักษาสิทธิทางอาญาแม้ว่า 
ทั �งคูจ่ะมิได้จดทะเบียนสมรสกนัก็ตาม (มาตรา 40 ของประมวลกฎหมายอาญา ลงวนัที 
24 พฤศจิกายน 1997) 
2. การลว่งละเมิด ดหูมินเหยียดหยาม ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 
3. การบงัคบัขม่ขืนคูส่มรสถือเป็นความผิดตามกฎหมายลงวนัที 4 กรกฎาคม 1989  

ในยุโรปมีผู้ หญิงจํานวนหนึงในห้าคนทีต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวจากคู่ครองหรือคนใกล้ชิด ความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากการล่วงละเมิด
ทางเพศตอ่เพศหญิงและเดก็หญิงทีอยูใ่นครอบครัว ความรุนแรงอนัเกิดจากการเรียกคา่
สินสอด ความรุนแรงอนัเกิดกบัคนรับใช้หรือลกูจ้างในบ้าน หรือการปฏิบตัิทีก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่เพศหญิง  

ความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเกิดขึ �นในระยะเริมแรกของความสมัพนัธ์ชีวิตคู่
หรืออาจะเกิดขึ �นหลายปีหลงัจากทีได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้ ความรุนแรงดงักล่าวอาจจะ
เป็นความรุนแรงทางร่างกายหรือสภาพจิตใจก็ได้ รวมทั �งทางเพศและทางเศรษฐกิจ 
หากพวกเราไม่สนใจหรือทําอะไรเลย อาจจะมีเพือน พีน้อง ผู้ ร่วมงาน ฯลฯ ทีจะต้องตก
อยู่ในภาวะทนทกุข์ทรมานจากปัญหาความรุนแรงดงักล่าวโดยไม่มีผู้ ใดใส่ใจให้ความ
ชว่ยเหลอืแนะนํา อยา่นิงเฉยเมือประสบหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว 

 

อะไรคือความรุนแรงในครอบครัว ฉันไปเกี
ยวข้องอะไรด้วย 
 
 ผู้ ทีใช้ชีวิตคู่ทัวไปมีจะประสบปัญหาการโต้เถียงกนัเป็นครั �งคราว โดยไม่ได้มีผล
ต่อเนืองหรือสร้างความเสียหายทีสําคัญแม้ว่าทั �งสองฝ่ายจะมีอาการโกรธบ้างใน
บางครั �งก็ถือเป็นเรืองปกติธรรมดา ความรุนแรงในครอบครัวมีต้นเหตทีุฝ่ายหนึงต้องการ
มีอํานาจอยู่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึง เราอาจจะทําความเข้าใจรูปแบบความรุนแรงใน
ครอบครัวในลกัษณะของวงจรของความรุนแรง (Cycle de la violence) การเกิดผล



 

 

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
ลงมือลงไม้ 
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
จะอด
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ
ฮอ

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)
ความรุนแรงในครอบครัวมกัจะผั
เรียกวา่ นํ �าผึ �งพระจนัทร์  
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เช่น การด่าวา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

(Explosion de la violence) 
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)
ความรุนแรงในครอบครัวมกัจะผั
เรียกวา่ นํ �าผึ �งพระจนัทร์  

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

(Explosion de la violence) 
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)
ความรุนแรงในครอบครัวมกัจะผั
เรียกวา่ นํ �าผึ �งพระจนัทร์  

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

(Explosion de la violence) 
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)
ความรุนแรงในครอบครัวมกัจะผั
เรียกวา่ นํ �าผึ �งพระจนัทร์  (Lune de miel) 

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

(Explosion de la violence) 
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
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หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ
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เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
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ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
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กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การด่าวา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

(Explosion de la violence) 
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)
ความรุนแรงในครอบครัวมกัจะผนักลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที

(Lune de miel) 

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

(Explosion de la violence) 
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
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กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
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เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �
อธิบายถึงสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 
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นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
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เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ
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ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
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เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
(Lune de miel) 

 

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
หาทางทําให้เห็นว่า สิงทีตนเองได้ทําลงไปนั �นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
(Lune de miel) ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย

อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ
และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย

อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ
และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
มากนกันอกจากสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (Tension peur de la v
เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ

เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ
เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ

ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม
นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย

อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ
และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la v

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถึงสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la v

เช่น การด่าวา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la v

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la v

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la v

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la v

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime)

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la v

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
(Justifications et regrets de l’agresseur, culpabilisation de la victime) 

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
(Tension peur de la victime) 

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดย
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 
 

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
ictime) 

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

นถูกต้องและมีเหตุผลรองรับ โดยมักจะ
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
ictime) 

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

มักจะ
อธิบายถงึสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัต่อการ

กระทบทีมีความตอ่เนือง บางครั �งก็เป็นเพียงการใช้คําพดูหรือวาจาหยาบคายทีไมส่ง่ผล
ictime) 

เช่น การดา่วา่ ให้ร้าย พดูสอ่เสียด หรือการกระทําทางกายทีมีความรุนแรงมากขึ �นมีการ
เช่น ทบุ ตี ขีดขว่น กระชาก ผลกั เป็นต้น เมือ

เวลาล่วงเลยไป การระเบิดความรุนแรงก็จะมีบ่อยครั �งขึ �น จนกระทังถึงขั �นทีไม่สามารถ
ทนต่อไปได้ และในช่วงระหว่างนั �น ผู้ ลงมือกระทําความรุนแรงก็จะพยายาม

มักจะ
อธิบายถึงสาเหตขุองปัญหาทีมีมลูเหตมุาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความเครียด แอลกอ-

และการว่างงาน ฯลฯ หรือความพยายามทีจะทําให้เหยือของความรุนแรงเชือว่า 

เหยือคือผู้ ผิด หรือเป็นผู้ ที ไขว่คว้าหาเรื องเอง และบ่อยครั �งที เหยือก็จะหลงเชือ 

นกลบัมาสูช่่วงระยะเงียบสงบและฟื�นฟคูวามสมัพนัธ์ที
ผู้กระทําความรุนแรงมกัจะรู้สกึตวัตอ่การ



 

 

กระทําของตนและรู้สกึเสียใจ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ความมันสญัญาต่าง
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
จากการกระทํา
ตวัเองให้โดดเดียวจากสงัคม

 

 
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามช่วงเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

 
 
 
 
 
 
 

 

 

กระทําของตนและรู้สกึเสียใจ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ความมันสญัญาต่าง
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
จากการกระทํา
ตวัเองให้โดดเดียวจากสงัคม

 

 
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

 
 
 
 
 
 
 

กระทําของตนและรู้สึกเสียใจ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ความมันสญัญาต่าง
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
จากการกระทํา
ตวัเองให้โดดเดียวจากสงัคม

จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

กระทําของตนและรู้สกึเสียใจ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ความมันสญัญาต่าง
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
จากการกระทํา
ตวัเองให้โดดเดียวจากสงัคม

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

ขั �นแรก 
ขั �นทีสอง 
ขั �นทีสาม
ขั �นทีสี
ขั �นทีห้า
ขั �นทีหก
ขั �นทีเจ็ด

กระทําของตนและรู้สกึเสียใจ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ความมันสญัญาต่าง
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
จากการกระทํา
ตวัเองให้โดดเดียวจากสงัคม

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

ขั �นแรก 
ขั �นทีสอง 
ขั �นทีสาม
ขั �นทีสี
ขั �นทีห้า
ขั �นทีหก
ขั �นทีเจ็ด

กระทําของตนและรู้สกึเสียใจ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ความมันสญัญาต่าง
ทีถกูอ้างว่าตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับว่าตนเองสมควรทีจะได้รับผล
จากการกระทํา
ตวัเองให้โดดเดียวจากสงัคม

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

ขั �นแรก 
ขั �นทีสอง 
ขั �นทีสาม
ขั �นทีสี 
ขั �นทีห้า
ขั �นทีหก
ขั �นทีเจ็ด

กระทําของตนและรู้สกึเสียใจ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
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ความรุนแรงตอ่ร่างกาย
ความรุนแรงทางเพศ 

การทําร้ายจนถงึแก่ชีวิต

 

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ

ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล

ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ลาํดบัขั Uนของความรุนแรง
ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง

จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื
 

ความรุนแรงตอ่ทรัพย์สนิสิงของ
ความรุนแรงตอ่ร่างกาย 

การทําร้ายจนถงึแก่ชีวิต 

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ

ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล

ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้ แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ลาํดบัขั Uนของความรุนแรง
ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง

จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

ความรุนแรงตอ่ทรัพย์สนิสิงของ

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ

ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล

ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้ แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ลาํดบัขั Uนของความรุนแรง
ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง

จะขยายตวัตามลําดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

ความรุนแรงตอ่ทรัพย์สนิสิงของ 

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ

ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล

ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ลาํดบัขั Uนของความรุนแรง
ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง

จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

 

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ

ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด
ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล

ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้ แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ลาํดบัขั Uนของความรุนแรง 
ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง

จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
เปลียนแปลงพฤติกรรมและจะไม่ทําอีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิงพยายามทีจะยืนยนักบั
คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ

ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด
ทีถกูอ้างว่าตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับว่าตนเองสมควรทีจะได้รับผล

ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

 
ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง

จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลําดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับว่าตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้ แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

 

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้ แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดื

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
จะขยายตวัตามลาํดบัขั �นตามชว่งเวลา ทีอาจจะรวดเร็วมากหรือเป็นแรมเดอืน แรมปี

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
อน แรมปี

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับว่าตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้ แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
อน แรมปี

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้ แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
อน แรมปี 

มีความรู้สกึผิด เสียอกเสียใจ ขอโทษ ให้สญัญาว่าจะ
งพยายามทีจะยืนยนักบั

คู่ครองถึงความรักของตน รวมทั �งความพยายามทีจะชนะใจโดยการให้ของขวญัและ
ๆ นานา เหยือของความรุนแรงก็จะเกิดความไม่แน่ใจกบัความผิด

ทีถกูอ้างวา่ตนเป็นต้นเหตแุละให้อภยัในทีสดุ หรือยอมรับวา่ตนเองสมควรทีจะได้รับผล
ดงักล่าว จนกระทังยอมเป็นผู้แพ้และทนรับกับสภาพต่อไป รวมทั �งทํา

ในบางคูน่ั �น ความรุนแรงจะคงอยูที่ขั �นแรกเทา่นั �น แตส่ว่นใหญ่แล้ว ความรุนแรง
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สัญญาณอันตราย 
 

 อาการตอ่ไปนี �เป็นสญัญาณวา่ อยูใ่นช่วงวงจรของความรุนแรง 
- เขาร้องตะโกน กลา่วสบถสาบาน กลา่วโทษ กลา่ววาจาจาบจ้วง  

แสดงอาการรุกราน 
- เขาแสดงอาการก้าวร้าว 
- เขากดดนัคณุโดยพยายามทําให้คณุเป็นคนผิด 
- เขาบงัคบัให้คณุทําการตดัสนิใจในสิงทีตรงข้ามกบัความต้องการของคณุ 
- เขาไมใ่ห้เงินหรือให้เงินไมพ่อกบัคา่ใช้จา่ยในบ้าน 
- เขาพยายามใช้ลกู ๆ เป็นเครืองมือ 
- เขาทําการตดัสนิใจในเรืองสาํคญัโดยไมไ่ด้ปรึกษาหารือคณุ 
- เขาแสดงให้เห็นวา่ คณุไร้คา่หรือเชยแหลกลาญตอ่หน้าคนอืน 
- เขามกัจะพดูถงึครอบครัวหรือเพือนฝงูของคณุในแง่ร้ายหรือแงไ่มดี่เสมอ 
- เขามกัจะโกหก 
- เขาแสดงอาการหงึหวงจนมากเกินไป 
- เขาไมป่ฏิบตัติามการตดิสนิใจทีได้ตดัสนิใจไปแล้ว 
- เขาไมย่อมรับผิดชอบในสว่นของตน 
- เขาปฏิเสธหรือยอมรับอยา่งน้อยทีสดุตอ่ความรุนแรงทีเกิดขึ �น 
- เขาทําเสมือนกบัวา่ความรุนแรงทีเกิดขึ �นเป็นความผิดของคณุ 
- เขาปฏิเสธทีจะให้คณุไปทํางานนอกบ้าน 
- เขามกัจะไมพ่อใจกบัการใช้จา่ยของคณุ 
- เขาติดยาเสพตดิหรือดืมแอลกอฮอล์มากเกินไป 
- เขาขูว่า่จะฆา่ตวัตายหรือทําร้ายตวัเอง 
- เขาขูว่า่จะพดูหรือทําอะไรทีรู้ดีวา่จะสง่ผลให้เขาโมโหมาก 
- เขาห้ามไมใ่ห้คณุไปเยียมพอ่แมห่รือไปหาเพือนฝงู 
- เขาควบคมุการใช้โทรศพัท์ของคณุ 
- คณุจะต้องขออนญุาตเขาก่อนจะไปทีหนึงทีใด และมกัจะห้ามไมใ่ห้ไป 
- เขาขูว่า่จะความรุนแรงกบัคณุหรือกบัคนอืน 
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- เขาเข้ามาฟังทกุครั �งทีคณุพดูโทรศพัท์ 
- เขาจบัตามองคณุอยูต่ลอดเวลา 
- เขาปฏิเสธทีจะออกไปเมือคณุขอร้อง 
- เขาใช้ความเข้มแขง็ของร่างกายทีเหนือกวา่ทําให้คณุหวาดกลวั 
- เมือเกิดการโต้เถียงกนั เขาจะยืนขวางทาง ร้องตะโกน ขบัรถอยา่งนา่หวาดกลวั 

ทําลายของทีคณุถืออยูใ่นมือ ทบุข้าวของ ขว้างสิงของรอบตวั ขยายขอบเขต
ความรุนแรงเข้าหาตวัคณุ ลกู ๆ หรือสตัว์เลี �ยงในบ้าน ทบุ ชก ยืนนิง กดัฟันกรอด 

- เขาปฏิบตัติอ่คณุอยา่งไมใ่ห้เกียรติและป่าเถือน 
- เขาหาทางให้คณุยอมรับการมีความสมัพนัธ์ทางเพศ 
- เขาใช้กําลงัขม่ขืนคณุ 
- เขาใช้อาวธุปืนหรือพกพาตดิตวัเสมอ 

 
คุณต้องพดู อย่านิ
งเฉย 

 

 ต้องทําอย่างไรให้พ้นจากการต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่าง
โดดเดียว หาทางแก้ไขปัญหาให้ลลุว่งไปให้ได้ เพือมิให้ความทกุข์ลําเค็ญต้องตกอยู่กบั
ตวัท่านและครอบครัว หาทางคยุกบัคนในครอบครัว เพือนฝงู เพือนร่วมงาน ทีเต็มใจรับ
ฟังด้วยความห่วงใยและไม่ตดัสินใจโดยพละการ ทีพร้อมจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์
และแนวทางช่วยเหลือทีชดัเจน ถ้าไม่มีใครเลยทีคิดว่าจะช่วยเหลือได้ คงต้องหาทาง
ติดตอ่กบัศนูย์ช่วยเหลือ ทีมีอาสาสมคัรทีมีความรู้เฉพาะเกียวกบัปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว เพือขอความช่วยเหลือ มีหน่วยงานประชาสงเคราะห์ทีสามารถให้ความ
ช่วยเหลือด้านเอกสารทางราชการ ทางสังคม ทางกฎหมาย และฟื�นฟูสภาพจิตใจ 
รวมทั �งมีบ้านพักฉุกเฉินทีมิดชิดและปลอดภัยจากการรุกรานหากท่านรู้เกรงว่าจะ
คุกคาม หรือจะติดต่อสถานีตํารวจทีจะมีบริการให้ความช่วยเหลือเหยือจากความ
รุนแรงโดยเจ้าหน้าทีทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
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ออกนอกบ้านหรือ...... 
 

  บอ่ยครั �งทีเหยือความรุนแรงไมส่ามารถตดัสนิใจออกจากบ้านได้ เพราะยงัมี
ความรักในตวัคูค่รอง มีปัญหาการเงิน มีลกูด้วยกนั อยา่งไรก็ตาม การตดัขาดจากกนั
บางครั �งก็เป็นเรืองทีหลีกเลียงไมไ่ด้ เมือประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และไป
ยืนเรืองขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีเกียวข้อง โดยหวงัวา่จะชว่ยให้สถานการณ์
คลีคลายไปในทางทีดีหรือดีขึ �นได้ ไมว่า่จะตดัสนิใจอยูห่รือไป ต้องระลกึไว้เสมอวา่ ไม่มี
ใครมาทําร้ายตบตีหรือกระทําความรุนแรงกบัทา่นได้ ปัญหาความรุนแรงเป็นเรืองที
ยอมรับไมไ่ด้ แม้วา่จะเป็นระยะเวลาวิกฤติก็ตาม การกระทําความรุนแรงตอ่ผู้ อืนจะต้อง
ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย 
 

.... ทนอยู่ต่อไป 
 

 ถ้าตดัสินใจทีจะอยู่ต่อไปโดยหวงัว่าจะมีการเปลียนแปลงทีดีขึ �นในอนาคต อย่า
ลืมว่าผู้ ที เป็นต้นเหตุความรุนแรงจะต้องยอมรับผิด และยอมรับทีจะได้รับความ
ช่วยเหลือ การแสดงความเสียใจและพดูเพียงอย่างเดียวนั �น ไมไ่ด้หมายความวา่ เขาจะ
ไม่ทําอีกในอนาคต เขาอาจจะต้องไปหาผู้ ทีสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจิตใจทีชอบ
ความรุนแรงของเขาได้ ตัวท่านเองอาจจะต้องไปรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ 
เนืองจากการเปลียนแปลงไม่สามารถจะเกิดขึ �นได้ในวันนี �หรือพรุ่งนี � อาจจะต้องใช้
เวลานาน และสถานการณ์ความรุนแรงอาจจะหวนกลบัคืนมาเมือใดก็ได้ ต้องเตรียมตวั
ให้พร้อมทีจะรับกบัปัญหาดงักล่าว และแนวทางในการหลีกเร้นไปจากปัญหาดงักล่าว 
และการหามาตรการป้องกันตัวเอง จดหมายเลขโทรศัพท์บุคคลทีคิดว่าจะให้ความ
ช่วยเหลือได้เมือเกิดปัญหา เก็บไว้ในทีทีหยิบฉวยได้ง่ายและจําไว้ให้ดี ทํารหสัสําหรับ
สือสารกับเพือนบ้านหรือเพือนร่วมงานทีสามารถจะแจ้งหน่วยงานทีเกียวข้องได้
ทนัทว่งทีทีเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรงในครอบครัวขึ �นอีก บอกลกูให้รู้ทิศทางทีจะต้องหนี
ออกจากบ้าน เช่น ไปพกัพิงกบัเพือนบ้าน สงัเกตสญัญาณบ่งชี �ทีได้กลา่วข้างต้น ก่อนที
จะเกิดความรุนแรง ซึงจะเป็นวัฏจักรของการระเบิดความรุนแรง เตรียมหาห้องที
สามารถปิดล็อคและมีโทรศพัท์ติดต่อภายนอกได้ จดัเก็บอาวุธหรือของมีคมให้มิดชิด
และหยิบฉวยได้ยากลาํบากขึ �น 
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การแจ้งความ 
 

 หากความพยายามทั �งหลายทีท่านได้ลงมือทําแล้วไร้ผล ก็คงจะต้องหาทางออก
โดยอาศยักระบวนการยตุิธรรมมาเพือพิทกัษ์รักษาความปลอดภยัในชีวิตของท่านและ
ลกู ท่านสามารถจะเข้าแจ้งความทีสถานีตํารวจใดก็ได้ สําหรับกระบวนการสอบสวน
และฟ้องศาลนั �น ภาพถ่ายจะเป็นหลกัฐานสําคญัทีมีประโยชน์มาก พยายามรวบรวม
หลกัฐานทีเกิดจากความรุนแรง ข้าวของทีถกูทําลาย รอยชํ �าจากการตบตี เอกสารการ
รายงานรักษาพยาบาลบาดแผล ฯลฯ  
 เมือแจ้งความแล้ว เจ้าหน้าทีตํารวจจะลงบนัทึกประจําวนัและสง่เรืองถึงอยัการ
เพือพิจารณายืนฟ้องต่อไป หลงัจากนั �น เจ้าหน้าทีจะแจ้งให้ทราบว่าท่านและผู้ ทีก่อ
ความรุนแรงจะต้องทําอย่างไรต่อไป เช่น ท่านอาจจะต้องรับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าทีสงัคมสงเคราะห์ (หน่วยงานให้ความช่วยเหลือเหยือความรุนแรง) ขึ �นอยู่กบั
การพิจารณาของอยัการดงันี � 

- ตํารวจจะสอบปากคําผู้ ต้องหา ปลอ่ยตวัให้เป็นอิสระแตมี่การตดิตาม เจ้าหน้าที
จะพิจารณาตดัสนิวา่จะสง่ฟ้องหรือยกฟ้อง 

- ผู้ ต้องหาจะถกูนําเข้าพบอยัการทีจะพจิารณาสทิธิและความรับผิดตามกฎหมาย 
หลงัจากนั �นจงึจะปลอ่ยตวัไป และ/หรือดําเนินการตามคําตดัสนิของหนว่ยงาน
ไกลเ่กลีย 

- เจ้าหน้าทีพิจารณาคดีตดัสนิอยา่งรุนแรง เชน่ ปลอ่ยตวัไปเป็นอิสระโดยมี
เงือนไข เช่น ต้องอยูห่า่งไกลจากบ้าน ต้องได้รับการบําบดัทางจิตใจ ฯลฯ 

- จบักมุตวัคมุขงัไว้ 
หมายเหตุ หากไม่ต้องการแจ้งความดําเนินคดี ก็สามารถแจ้งความเพือให้มีการลง
บันทึกประจําวันไว้เป็นหลกัฐาน ซึงจะไม่มีการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
(เว้นแต่เป็นการกระทําทีเป็นความผิดร้ายแรง) แต่จะเป็นหลกัฐานทีมีประโยชน์เป็น
อยา่งยิงในภายหลงั 
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ออกจากบ้าน 
 

 ถ้าคู่ครองของท่านทําความรุนแรงแล้ว ท่านมีสิทธิทีจะออกจากบ้าน โดยยงัคง
สิทธิในการคุ้มครองและดูแลบุตร รวมทั �งสิทธิในทีพกัอาศยัและทรัพย์สินทุกประการ 
เมือตดัสินใจทีจะออกจากบ้านแล้วก็ต้องเตรียมการให้พร้อมทั �งการปฏิบตัิ การเงิน และ
จิตใจ เมือก้าวพ้นประตบู้านไปแล้ว คงเป็นเรืองยากลาํบากทีจะย้อนกลบัมาเก็บเอกสาร
สําคญัหรือทรัพย์สิน เสื �อผ้าของใช้อีก 
 

การวางแผนออกจากบ้าน 
  

สิ
งที
จะต้องนําตดิตวัออกไปด้วยคือ 
- เอกสารสําคญัทีออกให้โดยหนว่ยราชการทีเกียวข้องเช่น บตัรประชาชน ใบตา่ง

ด้าว เอกสารของบตุร โรงเรียน ทีพกั รายได้ บญัชีธนาคาร ใบประกาศนียบตัร 
ใบเสร็จทีสําคญั ใบเสยีภาษีเงินได้ประจําปี 

- กญุแจบ้าน ทีทํางาน รถยนต์    
- บตัรธนาคาร บตัรเครดติ 
- ยาประจําตวั      
- ของใช้ประจําตวั 
- แวน่ตาหรือคอนแทคเลนส์    
- เงินสด (ถ้ามี) 
- เสื �อผ้า (ชดุชั �นใน ชดุนอน)     
- เครืองประดบัสว่นตวั 
- รูปถ่ายหรือของทีมีคา่ตอ่จิตใจทีต้องการเก็บรักษาไว้ 

สาํหรับบุตรต้องอย่าลืม 
- ยาประจําตวั      
- เสื �อผ้า (ชดุชั �นใน ชดุนอน) 
- ของเลน่ทีชอบเป็นพิเศษ 
จะต้องทําการแจ้งเจ้าหน้าทีตํารวจหรือเจ้าหน้าทีเฉพาะกิจถึงการออกจากบ้าน

ดงักล่าว พร้อมเหตุผลประกอบการตดัสินใจหนีออกจากบ้าน ไปอยู่บ้านคนทีไว้ใจได้
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หรือบ้านญาติ หากไม่มีหรือเกรงว่าจะถูกติดตามคุกคาม ก็ขอให้ติดต่อศูนย์บ้านพัก
ฉกุเฉิน ให้หนีออกจากบ้านตอนทีคูค่รองไมอ่ยู ่หรือหาทางออกจากบ้านอยา่งเงียบเชียบ
ทีสุด อย่าบอกเป็นอันขาดว่าจะหนีออกจากบ้านไป หากมีปัญหาไม่มีเงินอาจจะขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานสงัคมสงเคราะห์ในเขตทีอยู่ได้ และถ้าจําเป็นก็สามารถ
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเหยือความรุนแรงใน
เขตทีอยูห่รือทีใดก็ได้ อยา่อยูค่นเดียวเป็นอนัขาด 

แม้ว่า แผนการหนีออกจากบ้านจะเป็นสิงทีสําคัญมาก แต่ถ้าต้องเผชิญกับ
อันตรายเฉพาะหน้ากะทันหัน ขอให้หนีออกไปทันทีโดยไม่ต้องทําตามแผนการทีได้
กลา่วไว้แตอ่ยา่งใด 

 

ถ้าท่านพบหรือรู้จกัเหยื
อความรุนแรงในครอบครัว  
ท่านควรจะทาํอย่างไร 

 

 อาจจะมีวันหนึงทีเราจะพบว่า เพือน ผู้ ร่วมงาน ญาติ ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว เราควรจะทําอยา่งไร มีสญัญาณหลายอยา่งทีสามารถบง่ชี�ได้ ขอให้
สังเกตให้ได้ ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ยอมเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงมีอาการเศร้าโศกเสียใจ 
หงุดหงิด กระวนกระวาย หรืออยู่ในอาการซึมเศร้า ถ้าบุคคลดงักล่าวดืมมากกว่าปกติ
หรือกินยากลอ่มประสาท หรือสงัเกตเห็นรอยฟกชํ�าดําเขียว บาดแผลทีส่วนใดส่วนหนึง
ของร่างกาย ถ้าบุคคลดงักล่าวหลีกเลียงทีจะพบปะผู้ อืน ถ้าบคุคลดงักล่าวยกเลิกการ
นดัหมายกะทนัหนัในนาทีสดุท้าย หากท่านสงัเกตเห็นอาการดงักล่าวข้างต้นแล้วละก็ 
อยา่ได้นิงเฉย 
 

แล้วจะช่วยได้อย่างไร 
 

เสนอตัวเองให้เหน็ว่าพร้อมที�จะยื�นมือเข้ามาช่วยเหลือ  

 เข้าไปหาและบอกวา่ คณุไมไ่ด้อยูค่นเดียวนะ เราอยูเ่คียงข้างคณุและพร้อมทีจะ
ชว่ยเหลอืเสมอ บอ่ยครั�งทีเหยือความรุนแรงในครอบครัวจะร ู้ สกึวา่ตนเองอยูค่นเดียว 
 






