บทที่ 2
ทบทวนเอกสาและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 การสมรส (นางสาวอรุณี แจ้ คา, พ.ศ. 2011 )
การสมรสนั้นก็คือ การที่ชายหญิง 2 คน ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาซึ่ง
ตามกฎหมายปั จจุบนั นั้น กาหนดว่าการสมรสต้องมีการจดทะเบียนสมรส จึงจะมีผลตามกฎหมาย
ดังนั้น ถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรส แม้จะมีการจัดงานพิธีมงคลสมรสใหญ่โตเพียงใด กฎหมายก็
ไม่ถือว่าชายหญิงคู่น้ นั ได้ทาการสมรสกันเลย การจดทะเบียนสมรสนั้น ให้ไปจดกับนายทะเบียน
ที่วา่ การอาเภอ หรื อเขต โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมใดๆ เลย และต้องมีการแสดงถึงความยินยอม
ของทั้ง 2 ฝ่ าย ว่าต้องการที่จะทาการสมรสกันต่อหน้านายทะเบียนด้วย แล้วให้นายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไว้
2.1.1 ประโยชน์ ของการจดทะเบียนสมรส
1. เป็ นหลักประกันความมัน่ คงได้ว่า ถ้าได้มีการจดทะเบียนแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ ายจะไปจด
ทะเบียนสมรสนั้นอีกไม่สามารถทาได้
2. ได้รับการลดหย่อนค่าภาษีเงินได้
3. ในกรณี ที่เป็ นความผิดที่กระทาระหว่างสามีภรรยา เช่น สามี หรื อภริ ยา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งลัก
ทรัพย์ของอีกฝ่ ายหนึ่ง หรื อในความผิดฐานอื่น เช่น ฉ้อโกง ยักยอก ทาให้เสี ยทรัพย์ หรื อ
บุกรุ ก ซึ่งมีผลคือ สามีหรื อภริ ยา นั้นไม่ตอ้ งรับโทษตามกฏหมาย
4. ในเรื่ องอานาจในการดาเนินคดีอาญาแทนถ้าสามีภริ ยาถูกทาร้ายถึงตายหรื อบาดเจ็บจนไม่
สามารถฟ้ องคดี ไ ด้เ อง ภริ ยาหรื อ สามี ที่ ย งั มี ชี วิ ต อยู่ (ที่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นตามกฎหมาย)
สามารถร้องทุกข์ ต่อตารวจหรื อฟ้ องศาลแทนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเป็ นกรณี ที่ผตู ้ าย
หรื อผูบ้ าดเจ็บไม่มีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดด้วย นอกจากนี้ ในคดีหมื่นประมาทที่
กระทาต่อสามีหรื อภริ ยา ถ้าต่อมาสามีหรื อภริ ยานั้นได้ตาย ก่อนร้องทุกข์ ภริ ยาหรื อสามีที่
ยังมีชีวิตอยู่ก็ร้องทุกข์หรื อ ฟ้ องหมิ่นประมาทได้เองด้วย เพราะกฎหมายให้ถือว่า เป็ น
ผูเ้ สี ยหาย
5. ถ้าคู่สมรสเป็ นผูเ้ ยาว์ที่มีอายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป เมื่อได้จดทะเบียนสมรสแล้ว กฎหมายถือว่า ผู ้
นั้ น ไ ด้ บ ร ร ลุ นิ ติ ภ า ว ะ แ ล้ ว แ ล ะ ส า ม า ร ถ ท า กิ จ ก า ร ง า น ต่ า ง ๆ ไ ด้ เ อ ง
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2.1.2 คุณสมบัติของผู้ทจี่ ะขอจดทะเบียนสมรส
1.
2.
3.
4.
5.

ต้องมีอายุครบ 17 ปี บริ บูรณ์
ไม่เป็ นคนวิกลจิต หรื อไร้ความสามารถ
ไม่เป็ นญาติสืบสายเลือดโดยตรงขึ้นไปหรื อลงมา
ไม่เป็ นพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา
ผูร้ ับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

2.2 การตรวจลงตรา หรือ วีซ่า (อาสาสมัครวิกพิ เี ดีย, พ.ศ.2017)
การตรวจลงตรา หรื อ วีซ่า (Visa) เป็ นเอกสารซึ่ งประเทศใดประเทศหนึ่ งได้ออกให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผูเ้ ดียว เพื่อเป็ นการแสดงว่าได้
อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผูไ้ ด้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วง
ระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในการยื่นคาร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผูอ้ อกตรวจลงตรา
ปกติแล้วจะมีการประทับตรวจลงตราไว้ในหนังสื อเดินทาง อาจเป็ นในรู ปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตรา
ประทับ หรื ออาจอยูใ่ นรู ปเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสื อเดินทางในปั จจุบนั การตรวจ
ลงตราในบางประเทศเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเชื่ อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านเครื อข่ายในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งจะไม่ปรากฏเครื่ องหมายใดๆในหนังสื อเดินทาง หรื อไม่มีเอกสารที่แสดงถึงการ
ได้รับตรวจลงตราแล้ว การตรวจลงตราอาจเป็ นเอกสารที่แสดงว่าบุคคลหนึ่งได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางเข้าหรื อเดินทางออกจากพื้นที่ของประเทศอันเป็ นของผูอ้ อก
ในครั้ งอดี ต ก่ อ นสงครามโลกไม่ ต ้อ งใช้ก ารตรวจลงตรา ครั้ งที่ มี ส งครามจึ ง ท าให้ เ กิ ด ความ
หวาดกลัวในเรื่ องสายลับจึ งทาให้ประเทศต่างๆ จาเป็ นต้องทาการตรวจสอบบุคคลก่ อนที่ จะ
อนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศของตน
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2.2.1 ประเภทของวีซ่า
1. วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) จะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็ นทางผ่านไปยัง
ประเทศอื่นที่เป็ นจุดหมายอันไม่ใช่ประเทศที่ได้รับอนุญาติ
2. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็ นวีซ่าที่มีจุดประสงค์ในการเดิ นทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวหรื อสันทนาการโดยไม่มีกิจกรรมทางธุ รกิ จมาเกี่ ยวข้องระหว่างการ
เดินทาง
3. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็ นวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาการค้าหรื อติดต่อ
ธุ รกิ จในประเทศผูอ้ อกวีซ่า หรื อกิ จกรรมอื่นใดอันเกี่ ยวกับการทาธุ รกิ จ ในบาง
ประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ดว้ ย
4. วีซ่าทางาน ชัว่ คราว (Temporary Worker Visa) เป็ นวีซ่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับ
อนุญาตให้ทางานในประเทศนั้นได้ชวั่ คราวตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในวีซ่า ส่ วน
ใหญ่วีซ่าชนิ ดนี้ มีข้ นั ตอนวิธีปฏิ บตั ิมาก การได้มาซึ่ งวีซ่าจึ งค่อนข้างยาก แต่มี
ช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวนานกว่าวีซ่าธุรกิจ
5. วีซ่า ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) เป็ นวีซ่าที่ได้รับ
เมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็ นจุดหมายการเดินทาง ซึ่ งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้า
เมือง
6. วีซ่าคู่สมรส หรื อวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa, Partner Visa, Marriage Visa) เป็ นวี
ซ่ าที่อนุ ญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรื อหญิง ที่เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือสัญชาติของ
ประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางเข้าสู่ ประเทศของอีกฝ่ ายหนึ่ งและพานักได้ถาวร
ตามบุคคลในครอบครัว
7. วีซ่าคู่หมั้น (Prospective Marriage Visa, settlement Visa) เป็ นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่
แต่ ง งานไม่ ว่ า ชายหรื อ หญิ ง ที่ มี ค วามประสงค์จ ะเดิ น ทางเข้า ไปพ านัก อยู่ใ น
ประเทศตามสัญชาติของอีกฝ่ ายและจะต้องทาการสมรสผูถ้ ือสัญชาติของประเทศ
ดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนดตามวีซ่า และสามารถเดินทางเข้าสู่ ประเทศของอีก
ฝ่ ายหนึ่งและพานักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว
8. วีซ่านักเรี ยน (Student Visa) เป็ นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ทาการเรี ยนในประเทศที่ได้รับ
วีซ่านักเรี ยนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน
9. วีซ่าท่องเที่ยวและทางาน (Working Holiday Visa) เป็ นวีซ่าที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลง
ระหว่างประเทศผูเ้ ป็ นภาคี มีสาระสาคัญคือ สามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและ
ทางานภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้
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10. วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) เป็ นวีซ่าที่อนุ ญาตให้แก่ผูท้ ี่ถือหนังสื อเดิ นทาง
ทางการทูตหรื อเพื่อการของรัฐของประเทศนั้น ๆ
11. วีซ่านักเขียน (Jounalist Visa) เป็ นวีซ่าที่อนุญาตให้กบั นักเขียนหรื อผูส้ ื่ อข่าวจาก
หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

2.3 หนังสื อเดินทาง (อาสาสมัครวิกพิ เี ดีย, พ.ศ.2015)
หนังสื อเดิ นทาง (Passport) เป็ นเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลสาหรั บยืนยันตัวบุคคลในการ
เดินทางระหว่างประเทศ โดยปกติแล้วประกอบไปด้วยข้อมูลส่ วนบุคคล
2.3.1 หนังสื อเดินทางไทย
เป็ นหนัง สื อ เดิ น ทางที่ อ อกให้เ ฉพาะประชาชนไทยเท่ า นั้น โดยกองหนัง สื อ เดิ น ทาง
กระทรวงการต่างประเทศ อาจจะออกในประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ หรื อ
สถานกงสุ ลไทยทั้งหมด 86 แห่ง
2.3.2 ชนิดของหนังสื อเดินทางประเทศไทย
หนังสื อเดินทางประเทศไทยในปัจจุบนั มี 4 ประเภท
1. หนังสื อเดินทางธรรมดา (หน้ าปกสี นา้ ตาล)
ออกให้สาหรับประชาชนทัว่ ไป หนังสื อเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี
2.หนังสื อเดินทางราชการ (หน้ าปกสี นา้ เงินเข้ ม)
หนังสื อเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ผูถ้ ือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนาไปใช้
ในการเดินทางส่ วนตัว โดยมีขอ้ กาหนดออกเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานที่
จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่ งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่น
ใดที่เดินทางเพื่อทาประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมตั ิ
3.หนังสื อเดินทางทูต (หน้ าปกสี แดงสด)
ประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีขอ้ กาหนดออกให้เฉพาะ
บุคคลดังต่อไปนี้
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1. พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2. พระอนุวงศ์ช้ นั พระองค์เจ้าและคู่สมรส
3. พระราชวงศ์และบุคคลสาคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็ นกรณี พิเศษ
4. ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
6. ประธานและรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
7. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุ ด
9. อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
10. ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุ ด และ ผูบ้ ญั ชาการเหล่าทัพ
11. ข้าราชการที่มีตาแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
12. ข้า ราชการที่ มี ต าแหน่ ง ทางการทู ต ซึ่ งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ป ระจ าอยู่ ณ ส่ ว นราชการใน
ต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจาอยูห่ รื อทาการศึกษาอยูใ่ นประเทศอื่น แต่
บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
13. คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2-8
14. บุคคลอื่ นใดเพื่อประโยชน์แ ก่ ทางราชการหรื อภายใต้พ นั ธกรณี ระหว่างประเทศ หรื อ
ภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจาเป็ น หรื อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงเกียรติคุณของประเทศไทย
4.หนังสื อเดินทางชั่วคราว (หน้ าปกสี เขียว)
หนังสื อเดินทางชัว่ คราว อายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณี ที่คนไทยทาหนังสื อเดินทางสู ญ
หายหรื อหมดอายุ และมีความจาเป็ นเร่ งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอ
การออกหนังสื อเดินทาง E-Passport ได้ อย่างไรก็ดี หนังสื อเดินทางชัว่ คราวมีขอ้ จากัดคือ
ไม่มี machine readable bar code ซึ่งหากนาไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ
นอกจากนี้ ยังมีอกี 2 ประเภทพิเศษ คือ
หนังสื อเดินทางพระ
ออกให้สาหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตาม
นัยระเบียบมหาเถรสมาคม
หนังสื อเดินทางเพือ่ ไปประกอบพิธีฮัจญ์
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ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดิ นทางไปประกอบพิธีฮจั ญ์ หนังสื อเดินทางประเภทนี้ จะมีอายุ 2 ปี
เท่านั้น

รู ปภาพที่2.1 หนังสื อเดินทาง 4 ประเภท
2.3.3 หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสื อเดิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื ออี -พาสปอร์ ต (e-passport) หรื ออาจะเรี ยกว่า
หนังสื อเดิ นทางที่บนั ทึก ข้อมูลทางชี วภาพ (biometric passport) เป็ นหนังสื อเดิ นทาง
รู ปแบบใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดขององค์กรการบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) ทางกองหนังสื อเดิ นทางเริ่ มให้บริ การได้ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 แต่เปิ ดให้บริ การเฉพาะผูท้ าหนังสื อเดินทางประเภททูตและ
ราชการเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปิ ดให้บริ การสาปรับประชาชนทัว่ ไป
เพียงวันละ 100 เล่มเฉพาะที่กรมกงสุ ล และเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2548 เปิ ดให้บริ การ
หนังสื อเดิ นทางรู ปแบบใหม่น้ ี เ ต็มรู ปแบบทุกแห่ งและทุ กประเภทหนังสื อเดิ นทาง ใน
ปั จ จุ บ ัน หนัง สื อ เดิ น ทางรู ป แบบใหม่ น้ ี มี ก ารใช้อ ย่า งกว้า งขวางในหลายประเทศเช่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย สิ งคโปร์ มาเลเซีย และอื่น ๆ
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ความแตกต่ างระหว่ างหนังสื อเดินทางรุ่นเดิมและหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นใหม่
ความแตกต่างของหนังสื อเดินทางสองรุ่ นนี้มี 2 ส่ วนหลัก ๆ คือ
1. มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ลายพิมพ์นิ้วมือทั้งสองข้าง (ทัว่ ไปจะเป็ น
นิ้ ว ชี้ ข า้ งซ้า ยและขวา) โครงสร้ า งใบหน้า ลงไว้ใ นไมโครชิ พ แบบ RFpID ที่ ฝั งอยู่ใ นหนัง สื อ
เดินทาง

2. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์สามารถอ่านข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพของผูถ้ ือ
หนังสื อเดินทางได้ดว้ ยเครื่ องอ่าน (Machine Readable Passport) โดยมีการตรวจพิสูจน์โดย
อัตโนมัติในการเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างหนังสื อเดินทางกับผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง
อีกทั้งยังมีขอ้ แตกต่างอื่นๆ เช่น
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์จะไม่สามารถต่ออายุได้เหมือนหนังสื อเดินทางรุ่ นเดิมโดย
จะเป็ นการออกหนังสื อเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิม
2. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์จะไม่อนุ ญาตให้ลงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อความใด ๆ เช่นการขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ของผูถ้ ือหนังสื อเดินทางลงในเล่มหนังสื อเดินทาง
เพื่อป้ องกันข้อมูลขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลในหนังสื อเดินทางกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้แล้วในไมโค
รชิพซึ่งอาจะทาให้หนังสื อเดินทางขาดความน่าเชื่อถือ
3. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์ทุกประเภทจะมีให้เลือกเพียงแบบเดียวคือแบบจานวน 50
หน้าโดยไม่สามารถเพิ่มเติมหน้าได้ ต่างจากแบบเดิมที่มี 32 หน้าและสามารถเพิ่มหน้าได้ตอนหลัง

รู ปภาพที่ 2.2 หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
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ประโยชน์ ที่เพิม่ ขึน้ ของหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
กองหนังสื อเดินทางกล่าวไว้ว่าหนังสื อเดินทางรู ปแบบใหม่น้ ี มีประโยชน์มากขึ้นในหลาย
ด้านเช่นด้านของการป้ องกันการปลอมแปลงเนื่ องจากต้องปลอมแปลงข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
ทางชี วภาพของผูถ้ ือหนังสื อเดินทางให้ตรงกันสองอย่างซึ่ งมีความเป็ นไปได้ยากทาให้สามารถ
สกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ และปั ญหาการลักลอบเข้าเมือง อีกทั้งยังทาให้เวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูลผูถ้ ือหนังสื อเดิ นทางรวดเร็ วและแม่นยามากยิ่งขึ้น สุ ดท้ายยังช่ วยเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยทาให้หนังสื อเดินทางประเทศไทยมีความน่ าเชื่ อถือ และได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติมากยิง่ ขึ้น

2.4 ประเทศเยอรมนี (อาสาสมัครวิกพิ เี ดีย, พ.ศ.2017)
เยอรมนี (อังกฤษ: Germany; เยอรมัน: Deutschland ดอยฺช ลันฺท) หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการ
คื อ สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี (อั ง กฤษ: Federal
Republic
of
Germany; เยอรมัน: Bundesrepublik Deutschland) เป็ นประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธ์
สาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญในทวีปยุโรปตอนกลาง โดยเป็ นการรวมตัวของรัฐทั้งหมด 16 รัฐ
ประเทศนี้มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรี ภาพและรัฐสวัสดิการ พรมแดนทางทิศ
เหนื อติดทะเลเหนื อ เดนมาร์ ก และทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดโปแลนด์และเช็กเกีย ทิศใต้ติด
ออสเตรี ย และสวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ มี
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศคือเบอร์ ลิน เยอรมนี มีประชากรประมาณ 80 ล้านคนและ
เป็ นประเทศที่มีความหนาแน่ นประชากรสู งสุ ดแห่ งหนึ่ ง อีกทั้งยังเป็ นประเทศที่มีคนย้ายถิ่นมาก
ที่สุดเป็ นอันดับสามของโลก หลังจากที่สหรั ฐอเมริ กาเยอรมนี เป็ นปลายทางการย้ายถิ่นที่สอง
ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
2.4.1 รัฐในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนีท้งั 16 รัฐ
1. บาเดิน-เวิร์ทแทมเบิร์ก (Baden-Württemberg)
รัฐนี้ถือได้ว่าเป็ นอันดับ 1 ในทวีปยุโรปทางด้านการใช้เทคโนโลยี, การจดลิขสิ ทธิ์ และมีชื่อเสี ยง
อย่างมากในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งต่าง ซึ่ งสังเกตได้จากบริ ษทั ต่าง ๆที่ต้ งั ฐานการผลิตที่รัฐแห่ งนี้
อาทิเช่น Gottlieb Daimler, Carl Benz และ Robert Bosch เมืองหลวง : ชตุท๊ ท์การ์ท (Stuttgart)
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2. บาวาเรีย (Bavaria)
เป็ นรัฐที่มีชื่อเสี ยงทางด้านเบียร์ จนถึงได้ว่าเป็ น “BeerState” นอกจากเบียร์ แล้ว รัฐนี้ ยงั
ผลิตไวน์ในแถบภูมิภาคFranconiaนอกจากนี้ยงั มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น เทศกาล
เบียร์ Oktoberfest, ปราสาท Neuschwanstein และแถบเทือกเขาแอลป์ เมืองหลวง : มิวนิ ค
(Munich)
3.เบอร์ ลนิ (Berlin)
เป็ นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งแต่ปี 1990 เป็ นศูนย์กลางทางการเมือง, วัฒนธรรม โดยมี
เทศกาลทหนังเบอร์ลิน ซึ่ งรู ้จกั กันอยูท่ วั่ โลก อีกทั้งเบอร์ลินยังเป็ นเมืองแห่ งการศึกษา เนื่องจากมี
สถาบันอุดมศึกษามากที่สุด คือมหาวิทยาลัยทั้งสิ้ น 17 แห่ ง และวิทยาลัยศิลปะและดนตรี อีก 6
แห่ง
4.บรันเดนบวร์ ก (Brandenburg)
เป็ นอีกหนึ่งรัฐที่มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรป่ าไม้อย่างมาก มีอุทยานธรรมชาติหลาย
แห่ง รวมทั้งเขตคุม้ คอรองภูมิทศั น์ และเขตคุม้ ครองชีวภาพ อาทิเช่น เอลป์ ทาลเอาเอ, ป่ าชเปรวัลด์
นอกจากนี้ รั ฐ บรั น เดนบวร์ ก ยัง เป็ นแหล่ ง การวิ จ ัน ที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ งในเยอรมนี เนื่ อ งจากมี
มหาวิทยาลัยทั้งในเมืองฟรังค์ฟวร์ท, เมืองคอทบุส และพอทส์พมั วิทยาลัยเฉพาะด้าน 5 แห่ ง และ
ศูนย์เทคโนโลยี 15 เมืองหลวง : พอสดาม (Potsdam)
5.เบรเมน (Bremen)
เป็ นรัฐที่เล็กที่สุด ใน 16 รัฐของประเทศเยอรมัน เป็ นศูนย์กลางแห่ งหนึ่ งในอุตสาหกรรม
อาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงดังนี้ กาแฟ, ชอคโกแล็ต, แป้ ง, ผลิตภัณฑ์จากนม,
เครื่ องเทศ เป็ นต้น นอกจากนี้ที่ศูนย์ยานอวกาศและการบินในเบรเมนยังมีการพัฒนาและก่อสร้าง
องค์ประกอบหลัก ๆ สาหรั บจรวด, ดาวเที ยม และเครื่ องบินแอร์ บสั เมืองหลวง : เบรเมน
(Bremen)
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6.ฮัมบวร์ ก (Hamburg)
เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในเยอรมนี และเมืองท่าออกทะเลที่สาคัญที่สุดของเยอรมนี และ
เป็ นศูนย์กลางการค้าต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าฮัมบวร์กจะเป็ นเมืองอุตสาหกรรม
ใหญ่ แต่ยงั นับได้ว่าเป็ นเมืองที่รักษาธรรมชาติไว้ได้อีกเมืองหนึ่ ง ทั้งนี้ ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ทั้งหมดที่เป็ นเกษตรกรรม สวน อุทยาน และพื้นที่สีเขียว และอีกร้อยละ 28 ยังเป็ นเขตคุม้ ครองภูมิ
ทัศน์ และคุม้ ครองธรรมชาติ นอกเหนื อจากเขตคุม้ ครองและอุ ทยานแล้ว ยังมีตน้ ไม้ริมถนนอีก
กว่า 240,000 ต้นอีกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในฮัมบวร์ก ทั้งการชมทัศนียภาพอันงดงามริ มแม่น้ าเอล
เบกับแม่น้ าอัสส์เทอร์, ย่านเซนต์ เพารี กับถนนเรเพอร์บาน และโบสถ์มิเชล เมืองหลวง :Hamburg
7.เฮสเซน (Hesse)
เป็ นรัฐที่อยูต่ รงกลางของประเทศ จึงมีท้ งั การคมนาคมทางอากาศ, ทางรถไฟ, ทางบก และ
ทางน้ า ท่าอากาศยานไรน์ไมน์ในเมืองฟรั่งค์ฟวร์ ทถือได้ว่าเป็ นท่าอากาศยานที่มีผโู ้ ดยสารมาก
ที่สุดเป็ นอันดับสองในบรรดาท่าอากาศยานของยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ยงั มีเมืองมหาวิทยาลัยซึ่ ง
ตั้งอยู่ในภูมิทศั น์อนั งดงามนั่นคือ เมืองมาร์ บวร์ ก, เมืองกีเซน และเมืองเวทซ์ลาร์ เมืองหลวง
:Wiesbaden
8.มคเคลนบวร์ ก-ฟอร์ พอมเมิร์น (Mecklenburg-Vorpommern)
“ดินแดนหนึ่งพันทะเลสาบ” ประกอบด้วยชายฝั่งทะเลหลายรู ปทรง ทั้งเนิ นเตี้ย และที่ราบ
ท้องทุ่งไร่ นา เศรษฐกิจที่สาคัญของรัฐนี้คือการเกษตรกรรม อาทิเช่น ธัญพืช, เมล็ดพืชให้น้ ามัน
และมันฝรั่ง เนื่องจากร้อยละ 80 ของพื้นที่ท้ งั หมดใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม เมืองหลวง:
Schwerin
9.นีเดอร์ ซัคเซน (Niedersachsen)
เป็ นรัฐใหญ่อนั ดับสองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกษตรกรรมเป็ นเศรษฐกิจหลักของ
รัฐนี เดอร์ซคั เซน แต่อย่างไรก็ตามรรัฐนี้ ยงั มีอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ โดยบริ ษทั โฟคส์วาเกน (Volkswagen) ตั้งอยูใ่ นเมืองโวฟส์บวร์ก (Wolfsburg) บรษัทนี้จะ
มีมูลนิธิโฟคส์วาเกน ซึ่งเป็ นมูลนิธิเอกชนเยอรมันใหญ่ที่สุด

13

นอกจากนี้ นีเดอร์ ซัคเซนยังมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 11 แห่ ง โดย 2 แห่ งจะเป็ นมหาวิทยาลัย
ศิลปกรรม และยังมีวิทยาลัยเฉพาะด้าน 13 แห่ ง สถาบันเพื่อการวิจยั 120 แห่ ง เมืองหลวง
:Hanover
10.นอร์ ดไรน์ -เวสท์ ฟาเลน (North Rhine-Westphalia)
รั ฐ นี้ ถื อ ว่ า เป็ นรั ฐ ที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น ที่ สุ ด โดยเฉพาะในเมื อ งใหญ่ ๆ อาทิ เ ช่ น
โคโลญจน์ (Cologne), บอนน์ (Bonn) เป็ นต้น รัฐนี้ ได้กลายเป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีสภาวะ
แวดล้อม ชั้นนาแห่งหนึ่งในยุโรป และยังเป็ นรัฐแห่งธุรกิจประกันภัย, การเงิน และมหกรรมแสดง
สิ นค้าตลอดจนสื่ อต่าง ๆ ในรู ปแบบบริ ษทั มากกว่า 600 แห่ ง และบริ ษทั ซอฟท์แวดร์ อีก 1,300
แห่ง เมืองหลวง : Düsseldorf
11.ไรน์ ลนั ด์ -ฟัลส์ (Rhineland-Pfalz)
รัฐนี้จะมีที่ราบลุ่มของแม่น้ าไรน์ระหว่างเมืองบิงเงน (Bingen) และเมืองบอนน์ (Bonn) ซึ่ ง
เป็ นดินแดนที่มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมาย นอกจากนี้ในแถบที่ราบลุ่ม
แม่น้ าโมเซลยังเต็มไปด้วยไร่ องุ่นสาหรับทาไวน์อย่างมากมายนอกจากนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของบริ ษทั เคมี
ขนาดใหญ่ BASF ซึ่ งเป็ นโรงงานเคมีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้ น 4 แห่ ง
และวิทยาลัยเฉพาะด้าน 10 แห่ ง ซึ่งปั จจุบนั มีการขยายวิทยาลัยเฉพาะด้านมากกว่า เนื่ องจากตอบ
โจทย์สาหรับการเรี ยนเพื่อไปทางานได้อย่างดี เมืองหลวง :Mainz
12.ซาร์ ลนั ด์ (Saarland)
เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมแก้วกับเซรามิค รวมถึงการผลิตเครื่ องจักรกล และอุตสาหกรรมอื่น
ๆ นอกจากนี้รัฐซาร์ลนั ด์ยงั ส่ งเสริ มโครงการวิจยั อันสาคัญโดยเฉพาะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการสื่ อสารการวิจยั วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้ า, เทคโนโลยีการผลิต และวิศวกรรมการแพทย์
เมืองหลวง : Saarbrücken
13.ซัคเซน (Sachsen)
อยูท่ างฝั่งเยอรมันตะวันออก และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ในอดีต แต่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
และจากการเปลี่ยนแปลครั้งใหญ่ในเยอรมนีทาให้ปัจจุบนั รัฐซัคเซนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ในระดับชนชั้นมากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบนั รัฐซัคเซนเป็ นรฐทางฝั่ งตะวันออกที่มีโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยที่หลากหลายที่สุด โดยสาขาที่เป็ นที่นิยม และโดดเด่นที่สุดของรัฐ คือสาขาวิทศวกร
รมและวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ รัฐซัคเซนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นประวัติศาสตร์ท้ งั พระราชวัง
โมทรทซ์บวร์ ก ราแมนเอา, พระราชวังกลางน้ าคลัพเฟนบัค, สวนแห่ งไฮเดเนา-โกรสเซคลิทซ์
และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมายเมืองหลวง :Dresden
14.ซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt)
เป็ นรัฐที่มีการผสมผสารทั้งการทาไร่ องุ่นในแถบริ มแม่น้ าซาเลกับอุนชทรุ ท, การทากสิ กรรม
ตามที่ราบมักเดบวร์ และไหล่เทือกเขาฮาร์ ซและการทาอุตสาหกรรม โดยส่ วนใหญ่แล้วการทา
อุตสาหกรรมที่นี่จะเป็ นการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่าทั้งทางด้านเคมี, อาหาร และยานยนต์
อย่างไรก็ตามที่นี่ยงั มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ถึง 300 ปี ตั้งอยูน่ นั่ คือ มหาวิทยาลัยฮัลเล-วิทเทนเบอร์ก
และยังมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสถาปนาล่าสุ ดนั่นคือ มหาวิทยาลัยออทโท-ฟอนกื อริ เค เมือง
หลวง :Magdeburg
15.ชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Schleswig-Holstein)
เป็ นรัฐเดียวในสาธารณรัฐเยอรมนีที่มีทะเลขนาบทั้ง 2 ข้างนัน่ คือ ทะเลเหนือกับทะเลบอลติก มี
ประชากรเบาบาง พิพิธภัณฑ์ในรัฐแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงระดับประเทศ ได้แก พิพิธภัณฑ์พระราชวังกอ
ททอร์ฟและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมอลฟ์ เซ เมืองหลวง :Kiel
16.เธอริงเงน (Thueringen)
มีสภาพภูมิศาสตร์ เป็ นป่ าไม้และหุ บเขา ตั้งอยูใ่ จกลางประเทศเยอรมนี ครึ่ งหนึ่ งของพื้นที่ในรัฐนี้
ใช้เพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกธัญพืช , ต้นเรฟ, มันฝรั่ง และหัวบีทรู ท
นอกจากนี้ ยังถื อได้ว่า รั ฐ แห่ งนี้ มี ก ารส่ งเสริ มวิ ชาการที่ เ ข็ม แข็ง ซึ่ ง มี ส ถาบัน การศึ ก ษาที่ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้ น 4 แห่ง และอีกหลายแห่งของวิทยาลัยเฉพาะด้าน ตลอดจนสถาบันวิจยั 50 แห่ ง
และศูนย์เทคโนโลยี 20 แห่ ง ไม่เพียงแต่ทางด้านวิชาการ ทั้งหลักฐานทางด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ปราสาท, พระราชวัง, พิพิธภัณฑ์, โรงละคร และหอศิลป์ ต่าง ๆ ซึ่ ง
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมากในรัฐแห่งนี้ เมืองหลวง :Erfurt

