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สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

(French Republic) 

 

 

เมืองหลวง ปารีส 

 

ท่ีต้ัง ทางตะวันตกของทวีปยุโรป ติดทะเล 2 ด9าน คือด9านตะวันตกติดกับอ=าวบิสเคย>และช=องแคบ

อังกฤษ ด9านใต9ติดทะเลเมดิเตอร>เรเนียน โดยอยู=ระหว=างอิตาลีและสเปน ถูกขนานนามตามรูปทรงของประเทศว=า

แผ=นดินหกเหล่ียม มีพ้ืนท่ี 643,801 ตร.กม. (รวมดินแดนโพ9นทะเล) เฉพาะในยุโรป 551,500 ตร.กม. (ขนาดใกล9เคียง

กับไทยแต=ใหญ=กว=าเล็กน9อย) ขนาดใหญ=อันดับท่ี 44 ของโลกและมีขนาดใหญ=ท่ีสุดในยุโรปตะวันตก (มีพ้ืนท่ีหน่ึง

ในห9าของประเทศในสหภาพยุโรป)  

 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดกับช=องแคบอังกฤษ เบลเยียม และลักเซมเบิร>ก 

 ทิศตะวันออก ติดกับเยอรมนี สวิตเซอร>แลนด> และอิตาลี 

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
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 ทิศใต9 ติดกับทะเลเมดิเตอร>เรเนียน อันดอร>รา และสเปน 

ภูมิประเทศ ส=วนใหญ=เป_นพ้ืนท่ีราบทางเหนือและตะวันตกเป_นเนินเขา ส=วนท่ีเหลือเป_นเทือกเขาสูง คือ

เทือกเขาพีเรนีสทางใต9และเทือกเขาแอลป̀ทางตะวันออก มีจุดสูงสุดในทวีปยุโรปตะวันตก คือ ยอดเขามงบล็อง 

(Mont Blanc) บนเทือกเขาแอลป̀บริเวณชายแดนฝร่ังเศส และอิตาลี 

 

ภูมิอากาศ โดยท่ัวไปอากาศเย็นในฤดูหนาว และอบอุ=นในฤดูร9อน บริเวณทางใต9ติดทะเลเมดิเตอร>เรเนียน

มีอากาศอบอุ=นกว=า บางคร้ังอากาศหนาวแห9งด9วยอิทธิพลของลมเหนือ (Mistral) ท่ีพัดจากทางเหนือสู=ทางใต9 

 

ประชากร 68,305,148 ล9านคน (ก.ย.2565) 

 

รายละเอียดประชากร  

 วัยเด็ก (0-14 ปq) 18.36% วัยรุ=นถึงวัยกลางคน (15-64 ปq) 61.18%  และวัยชรา (65 ปqข้ึนไป) 

20.46%  อายุขัยเฉล่ีย 82.59 ปq เพศชาย 79.53 ปq เพศหญิง 85.79 ปq อัตราการเกิด 11.66 คนต=อประชากร 1,000 

คนอัตราการตาย 9.54 คนต=อประชากร 1,000 คน 

 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไม=ให9จัดรวบรวมข9อมูลประชาชนด9วยการแบ=งแยกเช้ือชาติและ

สีผิว กลุ=มเช้ือชาติต=าง ๆ ทำให9ไม=มีการสำรวจตัวเลขดังกล=าว อย=างไรก็ตาม ชาวฝร่ังเศส ประกอบด9วย         

คนหลากหลายชาติพันธุ> เน่ืองจากประวัติศาสตร>และการอพยพจากประเทศอาณานิคม เช=น ชาวเคลต>สลาฟ

แอฟริกาเหนือ อินโดจีน ชนกลุ=มน9อยบาสก> ลาติน ส=วนอาณาเขตโพ9นทะเลของฝร่ังเศสเป_นคนผิวดำ ผิวขาว

ลูกคร่ึงระหว=างผิวขาวกับผิวดำ (Mulatto) อินเดีย จีน 

 

ศาสนา รัฐธรรมนูญให9เสรีภาพการนับถือศาสนาและไม=กำหนดศาสนาประจำชาติ แต=อาจแบ=งเป_น

ศาสนาคริสต> ซ่ึงส=วนใหญ=เป_นนิกายโรมันคาทอลิก (47%) อิสลาม (4%) พุทธ (2%) คริสต>นิกายออทอดอกซ> (1%) 

ศาสนาอ่ืน ๆ (1%)  ไม=นับถือศาสนา (33%)  ไม=ระบุข9อมูล (9%) 

 

ภาษา ภาษาราชการ ได9แก= ภาษาฝร่ังเศส 

 

การศึกษา งบประมาณด9านการศึกษา 5.5% ของ GDP  

 

วันชาติ 14 ก.ค. (ปq 2333) Fête de la Fédération หรือ Bastille Day  

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบก่ึงประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีเป_นประมุขและ

หัวหน9าฝ�ายบริหาร ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงโดยใช9ระบบเสียงข9างมากแบบเด็ดขาด (คะแนน

เสียงข9างมากเกินกว=า 50%) หากการเลือกต้ังรอบแรกไม=มีผู9ใดได9เสียงข9างมากเด็ดขาดก็นำผู9สมัครท่ีได9ลำดับ 1 
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และ 2 มาเลือกต้ังในรอบท่ีสอง มีวาระดำรงตำแหน=ง 5 ปq อยู=ในตำแหน=งได9ไม=เกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคน

ป�จจุบัน คือ นายเอ็มมานูเอล มาครง (สังกัดพรรค La République En Marche! หรือ Republic on the 

Move (REM) ดำรงตำแหน=งสมัยท่ี 1 เม่ือ 14 พ.ค.2560 และเข9าดำรงตำแหน=งประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 เม่ือ     

7 พ.ค.2565 ภายหลังชนะคู=แข=ง คือ นาง Marie Le Pen จากพรรค National Rally แนวคิดขวาจัด  

  ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีแต=งต้ัง นรม. และ ครม. โดยต9องมีเสียงรับรองจากรัฐสภา นรม.

มีบทบาทเป_นหัวหน9ารัฐบาล นรม.คนป�จจุบัน คือ นาง Élisabeth Borne (ดำรงตำแหน=ง 16 พ.ค.2565) 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : เป_นระบบ 2 สภา ได9แก= 1) วุฒิสภา สมาชิก 348 คน มาจากการเลือกต้ัง

ทางอ9อมโดยคณะบุคคลที่เป_นตัวแทนของเขตเลือกตั้งทั่วประเทศมณฑลโพ9นทะเลและชุมชนฝรั่งเศสใน

ต=างประเทศ มีวาระ 6 ปq โดยจัดให9มีการเลือกต้ังก่ึงหน่ึงทุก 3 ปq และ 2) สภาผู9แทนราษฎร สมาชิก 577 คน       

มาจากการเลือกต้ังโดยตรงวาระ 5 ปq ผลการเลือกต้ังคร้ังล=าสุดเม่ือ 12 และ 19 มิ.ย.2565 พรรคท่ีได9สัดส=วน   

ท่ีน่ังในสภามากท่ีสุด ได9แก= 1) พรรค Ensemble (ENS) ได9 245 ท่ีน่ัง 2) พรรค New Ecologic and Social 

People’s Union (NUPES) ได9 131 ท่ีน่ัง 3) พรรค National Rally (RN) ได9 89 ท่ีน่ัง 4) พรรค Union of 

the Right and Centre (UDC) ได9 64 ท่ีน่ัง ส=วนการเลือกต้ังคร้ังต=อไปจะจัดในปq 2570  

 วุฒิสภามีอำนาจค=อนข9างจำกัด กรณีท่ีท้ังสองสภาไม=สามารถตกลงกันได9สภาผู9แทนราษฎร     

มีอำนาจชี้ขาดและมีอำนาจในการอภิปรายไม=ไว9วางใจ ครม. โดยปกติสภาผู9แทนราษฎรเป_นเสียงของ

รัฐบาลและสามารถกำหนดการตัดสินใจของรัฐบาลได9 

 ฝ�ายตุลาการ : ประกอบด9วย 1) ศาลฎีกา (Supreme Court of Appeals or Cour de Cassation)

คณะผู9พิพากษาศาลฎีกาได9รับการแต=งต้ังจากประธานาธิบดีโดยคณะกรรมการตุลาการ (Conseil Supérieur de la 

Magistrature) เป_นผู9เสนอรายช่ือ 2) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Council or Conseil Constitutionnel) 

ประกอบด9วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คนได9รับการแต=งตั้งจากประธานาธิบดีประธานสภาผู9แทนราษฎร

และประธานวุฒิสภาท=านละ 3 คน และ 3) ศาลท่ัวไป (Council of State or Conseil d'État) 

 การแบ=งเขตการปกครองประกอบด9วย 13 แคว9น (Région) กับ 96 จังหวัด (Département) 

ส=วนดินแดนโพ9นทะเลมีจำนวน 5 แคว9น ได9แก= แคว9น Guadeloupe และแคว9น Martinique ในทะเลแคริบเบียน

มหาสมุทรแอตแลนติกภูมิภาคอเมริกากลางแคว9น Guyane หรือ French Guiana มหาสมุทรแอตแลนติก

ภูมิภาคอเมริกาใต9 แคว9น Mayotte และแคว9น Réunion ในมหาสมุทรอินเดียภูมิภาคแอฟริกาใต9กับอีก       

5 จังหวัด (แคว9นละ 1 จังหวัด) นอกจากน้ี ฝร่ังเศสยังมีดินแดนโพ9นทะเลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช=นเขตปกครองโพ9นทะเล 

(Collectivités d'outre-mer-COM) ได9แก= French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon, Wallis and 

Futuna, Saint Martin และ Saint Bartelemy ดินแดนท่ีมีสถานะเป_นอาณานิคมพิเศษ (Collectivité sui 

generis) ได9แก= Nouvelle Calédonie (มีสถานะเป_นชุมชน) Clipperton และ French Southern and 

Antarctic Territories   

 พรรคการเมืองสำคัญ : 1) พรรค La République En Marche! หรือ Republic on the 

Move (REM) กลุ=มแนวคิดการเมืองสายกลางก=อตั้งโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงเป_นแกนนำรัฐบาล

ป�จจุบัน 2) พรรค Democratic Movement หรือ MoDEM พรรคการเมืองสายกลางและเป_นพันธมิตรกับ
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พรรค REM 3) พรรค Les Républicains หรือ Republican แนวคิดการเมืองขวากลางและ 4) พรรค 

National Rally แนวขวาจัด เป_นต9น  

 กลุ=มกดดันทางการเมือง : กลุ=มสหภาพแรงงานต=าง ๆ ได9แก= CFDT (สหภาพแรงงานท่ีมี

แนวคิดซ9ายมีสมาชิกประมาณ 875,000 คน) CFE-CGC (สหภาพสำหรับผู9ทำงานในสำนักงาน/บริษัทมีสมาชิก

ประมาณ 140,000 คน) CFTC (สหภาพแรงงานเอกชนก=อตั้งโดยกลุ=มคนงานที่นับถือศาสนาคริสต>นิกาย

โรมันคาทอลิกมีสมาชิกประมาณ 142,000 คน) CGT (สหภาพแรงงานเก=าแก= มีแนวคิดคอมมิวนิสต> มีสมาชิก

ประมาณ 710,000 คน) FO (สหภาพแรงงานภาคเอกชนมีสมาชิกประมาณ 300,000 คน) และ MEDEF 

(แนวร=วมรัฐวิสาหกิจของฝร่ังเศสมีสมาชิกประมาณ 750,000 คน) นอกจากน้ียังมีสหภาพแรงงานในดินแดน

โพ9นทะเลของฝร่ังเศสด9วย 

 

เศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจปq 2564 ใหญ=เป_นอันดับ 7 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญ่ีปุ�น เยอรมนี 

อังกฤษและอินเดีย และอันดับ 3 ในยุโรป รองจากเยอรมนี และสหราชอาณาจักร 

 ผลผลิตการเกษตร : ข9าวสาลี ธัญพืช มันฝรั่ง องุ=นที่ใช9ในการผลิตไวน> หัวบีทที่ใช9ทำน้ำตาล 

(sugarbeets) เน้ือวัว และผลผลิตประมง 

 อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักรกล เคมี รถยนต> โลหะภัณฑ> เครื่องบิน เครื่องใช9ไฟฟ£า สิ่งทอ 

กระบวนการผลิตอาหาร การท=องเท่ียว 

  

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ยูโร (EUR) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร_สหรัฐ : 1 ยูโร : 0.97 ดอลลาร>สหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 ยูโร : 36.63 บาท (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปq 2564) 

ผลิตภัณฑ>มวลรวมในประเทศ (GDP) : 2,937,472 ล9านดอลลาร>สหรัฐ 

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.0%  

รายได9เฉล่ียต=อหัวต=อปq : 50,728 ดอลลาร>สหรัฐ 

แรงงาน : 30.97 ล9านคน 

อัตราการว=างงาน : 8.1%  

อัตราเงินเฟ£อ : 1.6%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 17,669 ล9านดอลลาร>สหรัฐ 

มูลค=าการส=งออก : 585,036 ล9านดอลลาร>สหรัฐ 

สินค9าส=งออก : เคร่ืองบิน (แอร>บัส) เคร่ืองร=อน อุปกรณ>การบินและส=วนประกอบ สบู= ผงซักฟอกและ

เคร่ืองสำอาง เคร่ืองจักรกล  ผลิตภัณฑ>เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ>  เคร่ืองจักรไฟฟ£า เคร่ืองด่ืม
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ประเภทน้ำแร= น้ำอัดลมและสุรา อุปกรณ>ยานยนต> เคร่ืองใช9เบ็ดเตล็ด เคร่ืองมือเคร่ืองใช9เก่ียวกับวิทยาศาสตร>

และการแพทย> 

มูลค=าการนำเข9า : 714,303 ล9านดอลลาร>สหรัฐ 

สินค9านำเข9า : อากาศยาน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร> อัญมณีและเคร่ืองประดับ เลนส>แว=นตา 

ผลิตภัณฑ>ยาง ยางพารา รถยนต>และส=วนประกอบ เคร่ืองนุ=งห=ม เคร่ืองใช9ไฟฟ£าและส=วนประกอบ 

คู=ค9าสำคัญ : เยอรมนี สหรัฐฯ สเปน อิตาลี เบลเยียม สหราชอาณาจักร จีน 

 

การทหาร มีความสำคัญในฐานะ 1 ใน 5 ประเทศสมาชิกถาวรของ UNSC และครอบครองอาวุธนิวเคลียร>

มากเป_นอันดับ 3 ของโลก (รองจากสหรัฐฯ และรัสเซีย) กองทัพติดต้ังยุทโธปกรณ>ก9าวหน9าทันสมัยติดอันดับของโลก 

 กองทัพฝร่ังเศสแบ=งออกเป_น 4 เหล=า ได9แก= ทบ. ทร. ทอ. และ กกล.สารวัตรทหาร ซ่ึงประกอบด9วย 

กกล.ตำรวจแห=งชาติ (National Gendarmerie) ปฏิบัติหน9าท่ีเป_นทหารประจำการในพ้ืนท่ีชนบทและเป_น

เสมือนสารวัตรทหารของกองทัพฝร่ังเศส 

 ระบบการเกณฑ>ทหารเป_นไปโดยสมัครใจสำหรับท้ังบุรุษและสตรีท่ีมีอายุ 18-25 ปq ไม=มีระบบ

การบังคับเกณฑ>ทหารแต=มีข9อผูกพันต9องประจำการในกองทัพ 12 เดือน โดยสตรีปฏิบัติงานในหน=วยท่ีไม=ใช=

หน=วยปฏิบัติการ  

 มีกำลังพลประจำการรวม 203,250 นาย (แยกเป_น ทบ. 114,700 นาย ทร. 34,700 นาย                  

ทอ. 40,450 นาย จนท.อ่ืน ๆ 13,400 นาย และ กกล.สารวัตรทหารท่ีประจำการ 100,500 นาย) นอกจากน้ี              

ยังมี กกล.สำรอง 41,050 นาย (แยกเป_น ทบ. 24,900 นาย ทร. 6,250 นาย ทอ. 5,750 นาย จนท.อ่ืน ๆ     

4,150 นาย และ กกล.สารวัตรทหารสำรอง 30,300 นาย) งบประมาณทางทหาร 1.9% ของ GDP 

 ฝร่ังเศสเป_น 1 ใน 2 ประเทศมหาอำนาจในยุโรปท่ีมีอาวุธนิวเคลียร>ในครอบครอง (นอกเหนือจาก 

สหราชอาณาจักร) โดยฝร่ังเศสครอบครองอาวุธนิวเคลียร�จำนวน 290 หัวรบ หรือเป�นอันดับ 3 ของโลก (รอง

จากสหรัฐฯ และรัสเซีย) ซ่ึงหัวรบดังกล=าวสามารถยิงจากเรือดำน้ำท่ีประจำการอยู=ท่ีคาบสมุทรในแคว9นทางตะวันตก

ของฝร่ังเศสหรือปล=อยจากเคร่ืองบินรบได9 นอกจากน้ี ฝร่ังเศสยังเป�นประเทศส=งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร�ท่ี

สำคัญ      ของโลกด9วย ท้ังน้ี เม่ือปq 2564 ฝร่ังเศสใช9งบประมาณ 5.9 พันล9านดอลลาร>สหรัฐ เพ่ือสร9างและรักษา

ศักยภาพ    ด9านอาวุธนิวเคลียร>ของประเทศ 

 

สถานการณ_ด#านความม่ันคง 

ความห=วงกังวลต=อกลุ=มมุสลิมหัวรุนแรง  หน=วยงานต=อต9านการก=อการร9ายแห=งชาติของฝร่ังเศสเตือน

เม่ือห9วง ก.ย.2565 ว=าฝร่ังเศสเผชิญภัยคุกคามจากกลุ=มหัวรุนแรงเพ่ิมข้ึนในห9วง 2 ปqท่ีผ=านมา ขณะท่ีรัฐบาล

ของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง เพ่ิมการเฝ£าระวังภัยดังกล=าว เห็นได9จากกรณีรัฐบาลจัดต้ังหน=วยงานใหม=   

ช่ือ The Forum of Islam เพ่ือทำหน9าท่ีแนะนำแนวทางท่ีเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมต=าง ๆ ของมุสลิม

ในฝร่ังเศส และป£องกันไม=ให9มุสลิมเข9าไปเก่ียวพันกับแนวคิดหัวรุนแรง ท้ังน้ี สมาชิกของหน=วยงานดังกล=าว

ได9รับการแต=งต้ังจากรัฐบาล โดยจะมีสตรีรวมอยู=ด9วยจำนวนอย=างน9อย 1 ใน 4 โดยผู9สนับสนุนแนวคิด        
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การจัดต้ังหน=วยงานดังกล=าวเห็นว=า บทบาทของ The Forum of Islam จะเสริมสร9างหลักประกันว=าการ

ดำเนินศาสนกิจของมุสลิมในฝร่ังเศสจะเป_นไปโดยสอดคล9องกับค=านิยมพ้ืนฐานของฝร่ังเศส ขณะท่ีผู9คัดค9าน

วิจารณ>ว=า การจัดต้ังหน=วยงานดังกล=าวเสมือนเป_นการโจมตีว=ามุสลิมต9องรับผิดชอบต=อเหตุความรุนแรงต=างๆ ท่ี

เกิดข้ึน และเป_นการกีดกันบทบาทของมุสลิมในสังคม ท้ังน้ี ฝร่ังเศสเผชิญการก=อเหตุจากการโจมตีโดยมุสลิม

หัวรุนแรงบ=อยคร้ัง และมีพลเมืองไปร=วมรบในซีเรียหลายร9อยคนในห9วงหลายปqท่ีผ=านมา  

 

สมาชิกองค_การระหว0างประเทศ ท่ีสำคัญ คือ สมาชิกผู9ก=อต้ัง UN สมาชิกถาวรของ UNSC กลุ=มประเทศ

ที่ใช9ภาษาฝรั่งเศส (Francophone) G8, G20, OECD, OSCE, FAO, ILO, WTO, WHO, Interpol, NATO, 

ADB (สมาชิกนอกภูมิภาค) และ AIIB 

 

วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี ฝร่ังเศสเช่ียวชาญด9านอุตสาหกรรมท่ีใช9เทคโนโลยีข้ันสูงและการพัฒนา

ระบบคมนาคมท่ีใช9ความเร็วสูง เช=น ระบบรถไฟ TGV เคร่ืองบินคอนคอร>ดและระบบรถไฟใต9ดิน ซ่ึงบริษัทของ

ฝร่ังเศสช=วยพัฒนาในหลายเมือง ได9แก= มอนทรีอัล (แคนาดา) กรุงเม็กซิโกซิตี นอกจากน้ี ฝร่ังเศสยังเป_น

ประเทศผู9ส=งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร>ท่ีสำคัญแห=งหน่ึงของโลก โดยมีจีนเป_นลูกค9าสำคัญประเทศหน่ึง อีกท้ังยัง

เป_นแหล=งความรู9ด9านวิศวกรรมการบินและด9านกฎหมาย 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท=าอากาศยาน 464 แห=ง (ปq 2564) ลานจอดเฮลิคอปเตอร> 1 แห=ง      

ท=าอากาศยานนานาชาติหลักในกรุงปารีส คือ ท=าอากาศยานชาร>ลเดอโกล และท=าอากาศยานออร>ลี เส9นทาง    

ท=อส=งก©าซ 15,322 กม. ท=อส=งน้ำมัน 2,939 กม. เส9นทางรถไฟระยะทาง 29,640 กม. (อันดับ 10 ของโลก) 

ถนนระยะทาง 1,053,215 กม. (อันดับ 7 ของโลก) และการเดินทางทางน้ำ 8,501 กม. ด9านโทรคมนาคมระบบ

การเข9าถึงโทรศัพท>พัฒนาดีมาก มีโทรศัพท>พ้ืนฐานให9บริการ 37.75 ล9านเลขหมาย โทรศัพท>เคล่ือนท่ี 72.75

ล9านเลขหมาย โดยมีระบบเครือข=ายท่ีทันสมัยและพัฒนาอย=างดี ระบบเคเบิลใต9น้ำเช่ือมโยงท่ัวยุโรป เอเชีย 

ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ มีสถานีติดต้ังดาวเทียมภาคพ้ืนดินมากกว=า 3 ระบบ (ระบบ Intelsat 

ที่มหาสมุทรแอตแลนติก 3 แห=งและมหาสมุทรอินเดีย 2 แห=งระบบ Eutelsat และระบบ Inmarsat) 

รหัสโทรศัพท> +33 จำนวนผู9ใช9อินเทอร>เน็ต 55.26 ล9านคน รหัสอินเทอร>เน็ต .fr 

 

การเดินทาง สายการบินตรงกรุงเทพฯ-ปารีสมี 2 สายการบิน คือ Air France ของฝร่ังเศสและการบินไทย

ระยะเวลาการบินประมาณ 12-13 ชม. เวลาท่ีฝร่ังเศสช9ากว=าไทย 5 ชม. (ปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค.) และ 6 ชม. 

(ปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค.) นักท=องเท่ียวไทยท่ีเดินทางเข9าฝร่ังเศสจะต9องขอรับการตรวจลงตราเข9าฝร่ังเศสหรือ   

วีซ=าเชงเกนท่ี สอท.ฝร่ังเศส ประจำประเทศไทย ไทยมีข9อตกลงกับฝร่ังเศสในการยกเว9นการตรวจลงตราผู9ถือ

หนังสือเดินทางทูตระหว=างกัน โดยสามารถพำนักในแต=ละประเทศไม=เกิน 90 วัน นอกจากนี้ นักท=องเที่ยว

ชาวฝร่ังเศสได9รับยกเว9นการตรวจลงตราสำหรับการพำนักในไทยไม=เกิน 30 วัน 
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สถานการณ_สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) สถานะและคะแนนนิยมของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แม9ประธานาธิบดีมาครง 

ชนะการเลือกต้ังเป_นสมัยท่ี 2 เม่ือ เม.ย.2565 แต=กลุ=มพันธมิตร Ensemble (ประกอบด9วยกลุ=มพรรคการเมือง

แนวคิดเสรีนิยม ซ่ึงรวมถึงพรรค La République En Marche ของประธานาธิบดีมาครง) ไม=สามารถครอง

เสียงข9างมากแบบเบ็ดเสร็จในรัฐสภาได9 ป�จจัยท่ีทำให9คะแนนนิยมลดลง คือ ป�ญหาการเมืองภายในและการ

บริหารจัดการด9านเศรษฐกิจท่ีล9มเหลว อย=างไรก็ดี ประธานาธิบดีมาครงพยายามรักษาคะแนนนิยมในกลุ=ม

ผู9สนับสนุนด9วยการชูนโยบายด9านส่ิงแวดล9อม การสกัดก้ันแนวคิดขวาจัด และการแก9ไขป�ญหาค=าครองชีพ 

 2) การเสริมสร9างความม่ันคงพลังงาน ฝร่ังเศสต้ังเป£าหมายจะเพ่ิมปริมาณการสำรองก©าซ

ธรรมชาติในคลังสำรองทางยุทธศาสตร>เป_นร9อยละ 100 ภายใน 1 พ.ย.2565 และอาจจำเป_นต9องลดการใช9

พลังงานลงในช=วงฤดูหนาว เน่ืองจากกังวลว=ารัสเซียอาจปรับลดปริมาณการส=งก©าซมายังยุโรปเพ่ิมเติมอีก 

อย=างไรก็ดี ฝร่ังเศสพ่ึงพาการนำเข9าพลังงานจากรัสเซียไม=มาก เม่ือเทียบกับประเทศยุโรปอ่ืน โดย 1 ใน 3 ของ

พลังงานท่ีใช9ในการผลิตไฟฟ£า คือ พลังงานนิวเคลียร> ขณะท่ีก©าซธรรมชาติจำเป_นต=อภาคอุตสาหกรรมและการ

ให9พลังงานความร9อนสำหรับภาคครัวเรือน 

 

ความสัมพันธ_ไทย-ฝร่ังเศส 

 ฝร่ังเศสกับไทยมีความสัมพันธ>กันมาต้ังแต=สมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ 

พระนารายณ>มหาราชและพระเจ9าหลุยส>ท่ี 14 ไทยและฝร่ังเศสสถาปนาความสัมพันธ>ทางการทูตเม่ือ  

15 ส.ค.2399 โดยลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชย>และการเดินเรือ (Treaty of Friendship, 

Commerce and Navigation) ปq 2432 ไทยต้ังสำนักงานและแต=งต้ังอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และยกฐานะข้ึน

เป_น สอท. เม่ือปq 2492 

 ด9านการเมือง พล.อ. ประยุทธ> จันทร>โอชา นรม.นำคณะรัฐมนตรีและนักธุรกิจช้ันนำเยือน

ฝร่ังเศสอย=างเป_นทางการระหว=าง 22-26 มิ.ย.2561 จากน้ัน พล.อ. ประยุทธ> เยือนฝร่ังเศสอีกคร้ังในปqเดียวกัน 

เม่ือ 11-12 พ.ย.2561 เพ่ือเข9าร=วมพิธีวันรำลึกการครบรอบ 100 ปq การยุติสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และพิธีเป«ดการ

ประชุม Paris Peace Forum  

 ความสัมพันธ>ไทย-ฝร่ังเศส ยกระดับเป_นหุ9นส=วนทางยุทธศาสตร>ระหว=างกัน โดยไทยและ

ฝร่ังเศสเคยจัดทำแผนปฏิบัติการร=วม (Joint Plan of Action) 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 ระหว=างปq 2547-2551 และฉบับ

ท่ี 2 ระหว=างปq 2553-2557 เป_นกรอบท่ีต=อยอดความร=วมมือในสาขาท่ีสองประเทศมีผลประโยชน>ร=วมกันอย=าง

เป_นรูปธรรมซ่ึงวางรากฐานความสัมพันธ>และความร=วมมือระหว=างสองประเทศให9ครอบคลุมเกือบทุกมิติ 

(Comprehensive partnership) โดยท้ังสองฝ�ายตระหนักถึงความจำเป_นต9องทบทวนความสัมพันธ>และความ

ร=วมมือให9สอดคล9องกับความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีพัฒนาไปอย=างรวดเร็วในป�จจุบัน เพ่ือกำหนดทิศทางท่ี

เหมาะสมในอนาคต  

 นอกจากน้ี ท้ังสองฝ�ายสนับสนุนการจัดทำและทบทวนร=าง Roadmap ไทย-ฝร่ังเศส เป_น

ระยะ โดยแผน Roadmap ดังกล=าวมุ=งรักษาความสัมพันธ>ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีในทุกมิติ โดยเน9นความ



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 8 

เป_นรูปธรรมและเห็นผล (results-oriented) เพ่ือนำไปสู=การยกระดับความเป_นหุ9นส=วนทางยุทธศาสตร> 

(strategic partnership)  โดย Roadmap จะวางแนวทางการขับเคล่ือนความสัมพันธ>และความเป_นหุ9นส=วน

ใน 3 เสาหลัก บนพ้ืนฐานของความม่ันคง ความม่ังค่ัง และย่ังยืน ได9แก= 1) หุ9นส=วนด9านการเมืองและความ

ม่ันคง (Political and Security Partnership)  2) หุ9นส=วนด9านเศรษฐกิจ การค9า และการลงทุน (Economic 

Partnership) และ 3) หุ9นส=วนระดับประชาชน (People’s Partnership)/หุ9นส=วนในสาขาท่ีมีประโยชน>

ร=วมกัน (Sectoral Partnership) 

 ด9านเศรษฐกิจ เม่ือปq 2564 ฝร่ังเศสเป_นคู=ค9าอันดับ 25 ของไทย และอันดับ 4 ใน EU มูลค=า

การค9า 138,035.07 ล9านบาท ไทยส=งออก 59,001.70 ล9านบาท และนำเข9า 79,033.37 ล9านบาท ไทยขาด

ดุลการค9า 20,031.67 ล9านบาท สินค9าส=งออกสำคัญของไทย ได9แก= เคร่ืองปรับอากาศและส=วนประกอบ เคร่ือง

คอมพิวเตอร> อุปกรณ>และส=วนประกอบ รถยนต> อุปกรณ>และส=วนประกอบ เลนซ> อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

สินค9านำเข9าสำคัญ ได9แก= เคร่ืองบิน เคร่ืองร=อน อุปกรณ>การบินและส=วนประกอบ สบู= ผงซักฟอกและ

เคร่ืองสำอาง เคร่ืองจักรกลและส=วนประกอบ ผลิตภัณฑ>เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ> 

 ด9านการลงทุน เม่ือปq 2564 ฝร่ังเศสได9รับการอนุมัติส=งเสริมการลงทุนในไทยจำนวน 15 

โครงการมูลค=า 2,328 ล9านบาท  

 ด9านการท=องเท่ียว เม่ือปq 2564 นักท=องเท่ียวฝร่ังเศสเดินทางมาไทย 23,461 คน ลดลงจาก

236,527 คน เม่ือปq 2563  

 จำนวนคนไทยในฝร่ังเศสเม่ือปq 2564 มีประมาณ 19,417 คน 

 ข9อตกลงสำคัญ : ความตกลงว=าด9วยการยกเว9นการเก็บภาษีซ9อน (27 ธ.ค.2517) หนังสือ

แลกเปล่ียนว=าด9วยบริการเดินอากาศ (7 เม.ย.2518) ซ่ึงมีการทบทวนเป_นระยะ ความตกลงว=าด9วยความร=วมมือทาง

วัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร> (16 ก.ย.2520) ความตกลงว=าด9วยความร=วมมือทางวิชาการ (16 ก.ย.2520) 

อนุสัญญาความร=วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา (โอนตัวนักโทษ) (26 มี.ค.2526) 

ความตกลงสถาปนาความสัมพันธ>เมืองพี่เมืองน9องระหว=างจังหวัดภูเก็ตกับเมืองนีซ (13 ธ.ค.2532) 

คณะทำงานร=วมทางการค9าไทย-ฝร่ังเศส (17 ก.พ.2538) อนุสัญญาว=าด9วยความช=วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ือง

ทางอาญาไทย-ฝรั่งเศส (11 ก.ย.2540) บันทึกความเข9าใจในการก=อตั้ง French-Thai Business Council 

(14 พ.ย.2540) ความตกลงว=าด9วยความร=วมมือระหว=างไทย-ฝรั่งเศสด9านไปรษณีย>และโทรคมนาคม 

(30 พ.ย.2541) ความตกลงว=าด9วยความร=วมมือในการใช9พลังงานนิวเคลียร>ในทางสันติ (28 มิ.ย.2541) 

ความตกลงว=าด9วยความร=วมมือด9านอุดมศึกษาและการวิจัยไทย-ฝร่ังเศส (23 เม.ย.2542) ความตกลงระหว=าง

รัฐบาลแห=งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห=งสาธารณรัฐฝร่ังเศสเก่ียวกับความร=วมมือทางด9านเทคโนโลยี

อวกาศและการประยุกต>ใช9 (27 ม.ค.2543) ความตกลงว=าด9วยความร=วมมือด9านการส=งกำลังบำรุงทางทหาร

ระหว=างรัฐบาลแห=งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศส (26 เม.ย.2543) บันทึกความเข9าใจ

ระหว=าง BOI กับหน=วยงานส=งเสริมการลงทุนของฝร่ังเศส (UBIFRANCE) (18 ก.พ.2549) ความตกลงว=าด9วย

ความร=วมมือด9านไปรษณีย>เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไทย-ฝร่ังเศส (18 ก.พ.2549) ความตกลงจัดต้ัง

สำนักงานเพ่ือการพัฒนาในประเทศไทย (18 ก.พ.2549) ความตกลงว=าด9วยการยกเว9นการตรวจลงตราสำหรับ
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การพำนักระยะส้ันแก=ผู9ถือหนังสือเดินทางทูต (21 มิ.ย.2553) ข9อตกลงการหารือของเจ9าหน9าท่ีระดับสูงด9าน

เศรษฐกิจระหว=างไทยกับฝรั่งเศสปq 2553-2557 (19 ต.ค.2553) ความร=วมมือด9านการป£องกันประเทศ 

ความตกลงด9านการศึกษา บันทึกความร=วมมือด9านสาธารณสุข ความตกลงด9านความเป_นหุ9นส=วนระหว=าง

ฝร่ังเศสกับอาเซียน (ก.พ.2556) อนุสัญญาว=าด9วยความร=วมมือระบบรางระหว=างไทย-ฝร่ังเศส (18 มิ.ย.2556)

บันทึกความเข9าใจว=าด9วยความร=วมมือทางวิชาการด9านยาสัตว> (11 ก.ย.2558) บันทึกข9อตกลงความร=วมมือ 

ทางวิชาการด9านยางพารา ฉบับท่ี 3 (19 ม.ค.2560) ความตกลงสัญญาดาวเทียม THEOS 2 ระหว=างสำนักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร>สารสนเทศ (GISTDA) กับบริษัท Airbus Defense & Space             

(15 มิ.ย.2561) 

 

--------------------------------------- 
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นายเอ็มมานูเอล  มาครง 

(Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีฝร่ังเศส 

 

เกิด    21 ธ.ค.2520 (อายุ 46 ปq/ปq 2566) ท่ีเมือง Amiens ในครอบครัวมีฐานะ  

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Brigitte Trogneux (อายุ 70ปq/ปq 2566) เม่ือปq 2550 แต=ไม=มี

บุตรด9วยกัน โดยพบรักกันในขณะท่ีนายมาครงอายุ 15 ปq และเรียนอยู=ใน

โรงเรียนท่ีนาง Trogneux เป_นครูสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

การศึกษา   - ปริญญาตรี ด9านปรัชญา มหาวิทยาลัย Paris Nanterre  

   - ปริญญาโท ด9าน ความสัมพันธ>ระหว=างประเทศ สถาบัน Sciences Po (Paris 

Institute of Political Studies) 

- ส ำ เร็ จ การศึ กษ าจากสถาบั นการศึ กษ าช้ั น สู ง Ecole Nationale                 

d’Administration (ENA) 

 

ประวัติการทำงาน  

ไม=ระบุปq   - นักการธนาคาร/นักการเงิน 

 

ประวัติทางการเมือง 

ไม=ระบุปq   - ท่ีปรึกษาประธานาธิบดี อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจ สมัยประธานาธิบดี 

   François Hollande  

ปq 2559   - จัดต้ังขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองช่ือ En Marche! (On The Move!)  

  แต=ต=อมาเปล่ียนเป_นพรรคการเมืองในช่ือเดียวกัน 
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ทัศนคติ  - มีแนวคิดเสรีนิยม นิยมสหภาพยุโรป (EU) แต=ต9องการให9 EU ปฏิรูป 

องค>กร เพ่ือลดการเติบโตของกระแสชาตินิยมและประชานิยม 

   

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - สนับสนุนการเป«ดร9านค9าในวันอาทิตย> ส=งเสริมธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจแบบ  

  Startup 

- สนับสนุนการปฏิรูประบบบำนาญ ลดตำแหน=งงาน และการใช9จ=ายใน     

หน=วยงานราชการ แต=ต9องการเพ่ิมการลงทุนภาครัฐในด9านโครงสร9างพ้ืนฐาน 

- สนับสนุนการลดภาษีบริษัท การให9อำนาจนายจ9างเจรจาเร่ืองช่ัวโมง

ทำงานกับพนักงานโดยตรง และห9ามการใช9โทรศัพท>เคล่ือนท่ีในโรงเรียน

สำหรับเด็กท่ีมีอายุต่ำกว=า 15 ปq 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีฝร่ังเศส 

 

ประธานาธิบดี       Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron 

นรม.       Elisabeth Borne 

รมว.กระทรวงการต=างประเทศ    Catherine Colonna 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Pap Ndiaye 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง   Bruno Le Maire 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Sébastien Lecornu 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Gérald Darmanin 

รมว.กระทรวงแรงงาน       Olivier Dussopt 

รมว.กระทรวงการเปล่ียนผ=านทางพลังงาน   Agnès Pannier-Runacher 

รมว.กระทรวงเอกภาพและการรวมตัวทางสังคม  Jean-Christophe Combe 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Éric Dupond-Moretti 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม     Rima Abdul-Malak 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     François Braun 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล9อม      Christophe Béchu 

รมว.กระทรวงการกีฬา      Amélie Oudéa-Castéra 

รมว.กระทรวงเกษตรกรรม     Marc Fesneau 

รมว.กระทรวงการปฏิรูปภาครัฐและงานพลเรือน  Amélie de Montchalin 

 

----------------------------------------- 

(ต.ค.2565) 

 


