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สหพันธ?สาธารณรัฐเยอรมนี 

(Federal Republic of Germany) 

 
 

เมืองหลวง เบอร&ลิน 

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู0กลางทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับทะเลบอลติกและทะเลเหนือ พ้ืนท่ีประมาณ 357,022 ตร.กม. 

ระยะทางจากเหนือสุดถึงใตNสุด 876 กม. ระยะทางจากตะวันตกสุดถึงตะวันออกสุด 640 กม.  

 

อาณาเขต   

  ทิศเหนือ ติดกับเดนมาร&ก   

  ทิศใตN ติดกับสวิตเซอร&แลนด&และออสเตรีย 

  ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐเช็กและโปแลนด& 

  ทิศตะวันตก ติดกับเนเธอร&แลนด& เบลเยียม ลักเซมเบิร&ก และฝร่ังเศส 
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ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศมีความหลากหลาย มีแนวเขาสูงต่ำสลับกับท่ีราบสูง ทะเลสาบ ท่ีราบลุ0มกวNางใหญ0

ต้ังแต0เหนือถึงใตN แบ0งเป̂น 5 เขตภูมิประเทศ ไดNแก0 ท่ีราบลุ0มตอนเหนือ เต็มไปดNวยเนินเขา ทุ0งหญNา และทNองทุ0ง 

พุ0มไมNปกคลุม พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ&ถึงแนวเทือกเขาตอนกลาง มีแนวอ0าวท่ีราบต่ำ ชายฝ̀aงรัฐนีเดอร&ไรน& เวสท&ฟาเลน

และซัคเซนเธอริงเรน ตอนเหนือและตอนใตN แบ0งแยกดNวยแนวเทือกเขาตอนกลาง มีท่ีราบลุ0มแม0น้ำไรน&ตอนกลาง

กับท่ีราบต่ำในรัฐเฮสเซน ตอนกลางมีแนวเขาฮาร&ซ แนวเขาไบริเชวัลด& ฟdคเทล และแอร&ซ ปeาชวาซวัลด& ซเปสซาร&ท 

และชเวบิเช แอลปf เรียงรายตามชายท่ีราบลุ0มของแม0น้ำไรน&ตอนบน ตอนใตNเต็มไปดNวยเนินเขาและทะเลสาบ

ขนาดใหญ0 ท่ีราบและพ้ืนท่ีเนินเขาในรัฐไบเอิร&นทางใตN รวมท้ังท่ีราบลุ0มแม0น้ำดานูบ 

 

ภูมิอากาศ  อุณหภูมิหนาวเย็นปานกลาง ฝนตกทุกฤดูกาล ฤดูหนาวแถบที่ราบต่ำอุณหภูมิเฉลี่ย 1.5 

องศาเซลเซียส และแถบเทือกเขา -6 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร  84,316,622  คน  (ก.ย.2565) 

 

รายละเอียดประชากร เยอรมัน 86.3% ตุรกี 1.8% โปแลนด& 1% ซีเรีย 1% โรมาเนีย 1% และอ่ืน ๆ 

8.9% อัตราส0วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปq) 12.89% วัยรุ0นถึงวัยกลางคน (15-64 ปq) 

64.13% และวัยชรา (65 ปqข้ึนไป) 22.99% อัตราการเกิด 8.63 คนต0อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 

11.98 คนต0อประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉล่ียของประชากร 81.51 ปq เพศชาย 79.15 ปq เพศหญิง 84 ปq 

 

ศาสนา  คริสต&นิกายโรมันคาทอลิก 26.7% คริสต&นิกายโปรเตสแตนต& 24.3% อิสสาม 3.5% อ่ืนๆ 

4.8% ไม0นับถือศาสนา 40.7%  

 

ภาษา  ภาษาเยอรมันเป̂นภาษาประจำชาติและภาษาราชการ ภาษาถ่ินหลายเผ0า อาทิ เผ0าฟรังค&ซวาเอเบีย 

ซัคเซิน และไบเอิร&น 

 

การศึกษา  อัตราการรูNหนังสือ 99% งบประมาณดNานการศึกษา 5%ของ GDP 

 

การก0อต้ังประเทศ  ยุคสงครามเย็น เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกแยกออกจากกัน แต0ช0วงใกลNส้ินสุด

สงครามเย็น เกิดการปฏิวัติอย0างสันติและการทำลายกำแพงเบอร&ลินเม่ือ 9 พ.ย.2532 ถือเป̂นประวัติศาสตร&สำคัญ

ของโลกท่ียุติความขัดแยNงดNานอุดมการณ&ของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก และเป̂นส0วนหน่ึงของการส้ินสุด

สงครามเย็น จนกระท่ังรวมเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกเม่ือ 3 ต.ค.2533  

 

วันชาติ 3 ต.ค.   
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การเมือง ปกครองแบบสหพันธ&สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประกอบดNวย 13 รัฐและ 3 รัฐอิสระ

ท่ีปกครองดNวยรัฐสภาและรัฐบาลของตนเอง มีประธานาธิบดีเป̂นประมุขแห0งรัฐ มาจากการสรรหาของสมัชชาแห0ง

สหพันธรัฐ วาระ 5 ปq ประธานาธิบดีคนป`จจุบัน คือ นาย Frank-Walter Steinmeier (ดำรงตำแหน0งเมื่อ 

19 มี.ค.2560) ระบบการปกครองมีพ้ืนฐานจากรัฐธรรมนูญปq 2492 หรือเรียกว0า Grundgesetz (กฎหมายหลัก) 

 ฝeายบริหาร : นรม. เป̂นหัวหนNารัฐบาลและมีอำนาจในการบริหาร ครม. แต0งต้ังโดยประธานาธิบดี

ตามการเสนอของ นรม. ป̀จจุบัน นรม. คือ นาย Olaf Scholz สังกัดพรรค Social Democratic Party (SPD)  

(เขNารับตำแหน0งเม่ือ 8 ธ.ค.2564)  

 ฝeายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา 1) สภาผูNแทนราษฎร (Bundestag) 709 ท่ีน่ัง มาจากการเลือกต้ัง

โดยตรง วาระ 4 ปq ประธานสภาผูNแทนราษฎรปฏิบัติหนNาท่ีแทน นรม. ในกรณีท่ี นรม. ไม0สามารถปฏิบัติหนNาท่ีไดN 

2) สภามลรัฐหรือสภาสูง (Bundesrat) เป̂นผูNแทนจาก 16 รัฐ 69 ท่ีน่ัง แต0ละรัฐมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนประชากร 

 ฝeายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ตุลาการคร่ึงหน่ึงมาจากการเลือกต้ังของ          

สภาผูNแทนราษฎร อีกคร่ึงหน่ึงมาจากการเลือกต้ังของสภามลรัฐ 

 พรรคการเมือง : พรรคการเมืองท่ีสำคัญ ไดNแก0 1) พรรค Social Democratic Party (SPD) 

มีนาง Saskia Esken และนาย Lars Klingbeil เป̂นหัวหนNาพรรค 2) พรรค The Greens (หรือพรรค Alliance 90) 

มีนาง Ricarda Lang และนาย Omid Nouripour  เป̂นหัวหนNาพรรค 3) พรรค Free Democratic Party (FDP) 

มีนาย Christian Lindner เป̂นหัวหนNาพรรค 4) กลุ0มพรรค Union ซ่ึงประกอบดNวยพรรค Christian Democratic 

Union (CDU) มีนาย Friedrich Merz เป̂นหัวหนNาพรรค และพรรค Christian Social Union of Bavaria (CSU) 

มีนาย Markus Soder เป̂นหัวหนNาพรรค โดยพรรค CSU มีฐานะเป̂นพรรค sister party ท่ีจะร0วมมือกับพรรค CDU 

เสมอ 5) พรรค Alternative for Germany (AfP) แนวคิดขวาจัด มีนาย Tino Chrupalla และนาง Alice Weidel 

เป^นหัวหนNาพรรค 6) พรรค The Left (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว0าพรรค LINKE) มีนาง Janine Wissler และ

นาย Martin Schirdewan เป̂นหัวหนNาพรรค  

  
เศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ0เป̂นอันดับ 4 ของโลก (รองจากสหรัฐอเมริกา จีน และ ญ่ีปุeน) และ

อันดับ 1 ในยุโรป เยอรมนีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี เป̂นประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจ

ท่ีสำคัญของโลก เป̂นฐานดNานอุตสาหกรรมของโลก อาทิ ยานยนต& เคร่ืองจักร เคมีภัณฑ&  

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ยูโร (Euro)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร?สหรัฐ : 1 ยูโร : 0.97 ดอลลาร&สหรัฐ 

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

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปq 2564) 

ผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศ (GDP) : 4,223,116 ลNานดอลลาร&สหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.9%  
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รายไดNเฉล่ียต0อหัวต0อปq : 57,927 ดอลลาร&สหรัฐ 

แรงงาน : 43.84 ลNานคน 

อัตราการว0างงาน : 3.5%  

อัตราเงินเฟ¢อ : 3.1%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : เกินดุล 314,086 ลNานดอลลาร&สหรัฐ 

มูลค0าการส0งออก : 1,631,818 ลNานดอลลาร&สหรัฐ 

สินคNาส0งออกสำคัญ : เคร่ืองจักรกลและส0วนประกอบ เคมีภัณฑ& เคร่ืองจักรไฟฟ¢าและส0วนประกอบ  

ส0วนประกอบและอุปกรณ&ยานยนต& เคร่ืองมือเคร่ืองใชNเก่ียวกับวิทยาศาสตร&การแพทย& รถยนต&น่ัง ผลิตภัณฑ&

เวชกรรมและเภสัชกรรม สินแร0โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ& เคร่ืองใชNไฟฟ¢าในบNาน และแผงวงจรไฟฟ¢า             

มูลค0าการนำเขNา : 1,419,348  ลNานดอลลาร&สหรัฐ 

สินคNานำเขNาสำคัญ : อัญมณีและเคร่ืองประดับ แผงวงจรไฟฟ¢า เคร่ืองคอมพิวเตอร& อุปกรณ&และส0วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ&ยาง เคร่ืองจักรกลและส0วนประกอบของเคร่ืองจักรกล รถยนต& อุปกรณ&และส0วนประกอบ ก£อก วาล&ว

และส0วนประกอบ เคร่ืองนุ0งห0ม เคร่ืองปรับอากาศและส0วนประกอบ เคร่ืองอุปกรณ&ไฟฟ¢าสำหรับใหNสัญญาณเสียง 

คู0คNาสำคัญ : เนเธอร&แลนด& ฝร่ังเศส จีน เบลเยียม อิตาลี สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ  

 

การทหาร มีกำลังพลประจำการรวม 183,500 นาย (แยกเป^น ทบ. 62,650 นาย ทร. 16,250 นาย 

ทอ. 27,100 นาย หน0วยสนับสนุนร0วม 27,600 นาย หน0วยร0วมบริการทางการแพทย& 19,950 นาย ไซเบอร& 

14,350 นาย  และอ่ืน ๆ 15,500 นาย) นอกจากน้ี ยังมี กกล.สำรอง 30,050 นาย (แยกเป̂น ทบ. 6,850 นาย 

ทร. 1,200 นาย ทอ. 3,400 นาย หน0วยสนับสนุนร0วม 11,950 นาย หน0วยร0วมบริการทางการแพทย& 3,650 นาย 

ไซเบอร& 1,150 นาย และอ่ืน ๆ 1,850 นาย) ภารกิจหลัก คือ ปกป¢องอธิปไตย ป¢องกันการรุกรานจากภายนอก

ประเทศ ปฏิบัติภารกิจร0วมระหว0างประเทศ และช0วยเหลือประชาชนท่ีไดNรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

รวมท้ังช0วยเหลือตำรวจกรณีเกิดความไม0สงบภายใน งบประมาณทางการทหาร 1.3% ของ GDP   

 

สถานการณ?ด#านความม่ันคง  
 1) เยอรมนีประเมินว0าการก0อเหตุจากกลุ0มขวาจัดหัวรุนแรงเป^นภัยคุกคามรNายแรงที่สุด 

ต0อประเทศ โดยเยอรมนีเผชิญอาชญากรรมจากกลุ0มหัวรุนแรงขวาจัดเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว0า 20 ปq ทั้งนี้ 

เม่ือหNวงปq 2564 เยอรมนีมีสถิติอาชญากรรมโดยกลุ0มหัวรุนแรงขวาจัด จำนวน 21,964 คร้ัง ซ่ึงมีแนวคิด

ต0อตNานผูNอพยพ คนต0างเช้ือชาติศาสนา และคัดคNานการบูรณาการยุโรป (Eurosceptic) 

 2) เยอรมนีขยายบทบาทในเอเชียแปซิฟdก กองทัพเยอรมนีเตรียมขยายการประจำการทาง

ทหารและความร0วมมือทางทหารในภูมิภาคอินโด-แปซิฟdก ซ่ึงมีนัยถึงการส0งเรือรบลาดตระเวนมากข้ึนและการ

ซNอมรบร0วมกับพันธมิตรในภูมิภาคมากข้ึนในหNวงปq 2566-2567 ท้ังน้ี นับต้ังแต0ปq 2561 เยอรมนีไดNเขNามามี

บทบาทดNานความม่ันคงในภูมิภาคน้ีเช0นเดียวกับชาติมหาอำนาจตะวันตกอ่ืน ๆ โดยเรือฟริเกตของเยอรมัน 

แล0นผ0านภูมิภาคอินโดแปซิฟdกเป̂นคร้ังแรกในรอบ 20 ปqเม่ือ ส.ค.2564 นอกจากน้ี กองทัพเยอรมนีเฝ¢าระวัง

พัฒนาการทางทหารของกองทัพจีนในภูมิภาคอย0างใกลNชิด 
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 3) ท0าทีของเยอรมนีต0อสถานการณ&ขัดแยNงรัสเซีย-ยูเครน เยอรมนียังคงยืนยันคำม่ันร0วมกับ

พันธมิตรในการปกป¢องดินแดนของประเทศสมาชิกเนโต รวมถึงการเพ่ิมกองกำลังในประเทศยุโรป ตอ.ท่ีเป̂น

สมาชิกเนโต อีกท้ังจะสนับสนุนอาวุธเพ่ิมเติมแก0ยูเครน โดยเนNนว0ายูเครนจำเป̂นตNองไดNรับการช0วยเหลือดNาน

อาวุธเพ่ิมเติมเพ่ือการป¢องกันตนเอง เฉพาะอย0างย่ิงอาวุธสมัยใหม0 อาทิ ระบบต0อตNานอากาศยาน และระบบ

เรดาร&ตรวจจับ อน่ึง เยอรมนีสนับสนุนอาวุธแก0ยูเครนมานับต้ังแต0รัสเซียเขNารุกรานยูเครนเม่ือหNวง ก.พ.2565  

 

วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี เป^นประเทศที่มีความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะดNาน

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและส่ิงแวดลNอม เป̂นผูNนำดNานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย& นอกจากน้ี หน0วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีใหNเงินอุดหนุนการวิจัยและส0งเสริมความร0วมมือในหมู0นักวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลผลิตทางดNานอุตสาหกรรมมากข้ึน 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม มีท0าอากาศยาน 539 แห0ง ท่ีสำคัญ คือ ท0าอากาศยานนานาชาติแฟรงก&เฟdร&ต 

มีที่จอด ฮ. 23 แห0ง เสNนทางรถไฟ 33,590 กม. ถนน 625,000 กม. เสNนทางเดินทางทางน้ำ 7,467 กม.

นอกจากน้ี มีท0อลำเลียงก£าซ 26,985 กม. ท0อลำเลียงน้ำมัน 2,400 กม. ดNานโทรคมนาคม มีโทรศัพท&พ้ืนฐาน

ใหNบริการประมาณ 38.3 ลNานเลขหมาย โทรศัพท&เคล่ือนท่ี 107.4 ลNานเลขหมาย ผ0านระบบโทรศัพท&อัตโนมัติ

เชื่อมต0อดNวยเครือข0ายที่ทันสมัยของสายเคเบิลใยแกNวนำแสงคู0สายวิทยุไมโครเวฟและระบบดาวเทียม 

รหัสโทรศัพท& +49 จำนวนผูNใชNอินเทอร&เน็ต 74.84 ลNานคน รหัสอินเทอร&เน็ต .de เว็บไซต&การท0องเที่ยว

http://www.germany.travel/en/index.html 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-แฟรงก&เฟdร&ต (ประมาณ 8,977 กม.) และมิวนิก ระยะเวลา

ในการบิน 11 ชม.10 นาที เวลาที่เยอรมนีชNากว0าไทย 5 ชม. นักท0องเที่ยวไทยที่ตNองการเดินทางไปเยอรมนี

ระยะสั้นไม0เกิน 90 วัน ตNองขอรับการตรวจลงตราเชงเกน ส0วนผูNท่ีตNองการพำนักในเยอรมนีเกินกว0า 90 วัน 

ตNองขอรับการตรวจลงตราเฉพาะกรณี เช0น การขอรับการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา สำหรับผูNติดตามไปพำนักกับ

ครอบครัวในเยอรมนี สำหรับการประกอบอาชีพ 

 

สถานการณ?สำคัญท่ีน0าติดตาม :   

 1) เสถียรภาพของรัฐบาล จากคะแนนนิยมต0อ นรม. Olaf Scholz ท่ีลดลงต0อเน่ืองหลังจาก

เขNารับตำแหน0งเม่ือปลาย ธ.ค.2564 ป̀จจัยหลัก คือ ป̀ญหาการเมืองภายในจากพรรคร0วมรัฐบาลท่ีขาดเอกภาพ 

และการขาดศักยภาพบริหารเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน จนทำใหNเศรษฐกิจเยอรมนี  

ตกอยู0ในภาวะถดถอย  

 2) เยอรมนีจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยสถาบันวิเคราะห&เศรษฐกิจของเยอรมนี 4 แห0ง 

ไดNแก0 สถาบัน Ifo สถาบันเพ่ือเศรษฐกิจโลก Kiel (IfW Kiel) สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ Halle (IWH) และ

สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ Leibniz (RWI) ปรับลดคาดการณ&การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนี ปq 2565 
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จาก 2.7%  เหลือ 1.4% และปq 2566 จาก 3.1%  เหลือ -0.4%  โดยวิกฤติดNานพลังงานเป̂นป̀จจัยสำคัญท่ีทำ

ใหNเศรษฐกิจของเยอรมนีถดถอย ราคาพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนอย0างต0อเน่ืองส0งผลกระทบต0อกำลังซ้ือของผูNบริโภค

อย0างมีนัยสำคัญ นอกจากน้ี ท้ัง 4 สถาบันประเมินความเส่ียงหากเยอรมนีขาดแคลนก£าซธรรมชาติรุนแรง  

ว0าอาจทำใหNตัวเลข GDP ปq 2566 และปq 2567 หดตัวอยู0ท่ี 7.9%  และ 4.2 ตามลำดับ 

 3) ความเส่ียงการเกิดการชุมนุมประทNวงรัฐบาล ท่ีมีสาเหตุจากภาวะค0าครองชีพและราคา

พลังงานสูง โดยพบความพยายามของพรรค Die Linke (แนวคิดซNาย) และพรรค Free Saxony (แนวคิดขวา) 

ผลักดันการชุมนุมประทNวงทุกวันจันทร& ภายใตNช่ือ 'Hot Autumn' ใชNสโลแกนว0า 'ลดราคา - พลังงานและ

อาหารตNองเขNาถึงไดN' 

  

ความสัมพันธ?ไทย-เยอรมนี    

 สถาปนาความสัมพันธ&ทางการทูตเม่ือ 7 ก.พ.2405 โดยการทำสนธิสัญญาทางไมตรีการคNาและ

การเดินเรือระหว0างกัน ไทยมีสถานกงสุลใหญ0ในเยอรมนี 1 แห0ง อยู0ท่ีแฟรงค&เฟdร&ต และมีสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ

ในเยอรมนี 4 แห0ง คือ ท่ีมิวนิก ฮัมบูร&ก ดึสเซลดอร&ฟ และชตุทท&การ&ท ขณะท่ีเยอรมนีมีสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ

ในไทย 3 แห0ง คือ ที่เชียงใหม0 ภูเก็ต และเมืองพัทยา ทั้งนี้ การสถาปนาความสัมพันธ&ทางการทูตระหว0าง

ไทย-เยอรมนี ครบรอบ 160 ปq เมื่อ 7 ก.พ.2565 ความสัมพันธ&ทวิภาคีไทย-เยอรมนีดำเนินไปดNวยความ

ราบร่ืน มีการแลกเปล่ียนการเยือนในทุกระดับอย0างสม่ำเสมอ โดยท้ังสองฝeายตNองการสนับสนุนความร0วมมือ

ระหว0างกันใหNแน0นแฟ¢นย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในสาขาท่ีเยอรมนีเช่ียวชาญ อาทิ  พลังงานทดแทน การเกษตร เทคโนโลยี

การรับมือกับภัยพิบัติ 

 ดNานการคNา : เม่ือปq 2564 เยอรมนีเป̂นคู0คNาอันดับท่ี 14 ของไทยในตลาดโลก และเป̂นคู0คNา

อันดับท่ี 1 ของไทยในสหภาพยุโรป มูลค0าการคNารวม 353,853.85 ลNานบาท ไทยส0งออกมูลค0า 155,328.68 

ลNานบาท ไทยนำเขNามูลค0า 198,525.17 ลNานบาท ไทยขาดดุลการคNา 43,196.49 ลNานบาท  

 สินคNาส0งออกสำคัญของไทย ไดNแก0 เคร่ืองคอมพิวเตอร&และส0วนประกอบ อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ รถยนต& แผงวงจรไฟฟ¢า  ผลิตภัณฑ&ยาง เคร่ืองปรับอากาศและส0วนประกอบ ก£อก วาวล& เคร่ืองจักรกล

และส0วนประกอบของเคร่ืองจักรกล เลนซ& มอเตอร&และเคร่ืองกำเนิดไฟฟ¢า 

 สินคNานำเขNาสำคัญของไทย ไดNแก0 เคร่ืองจักรกลและส0วนประกอบ ส0วนประกอบและอุปกรณ&

ยานยนต& เคมีภัณฑ& เคร่ืองจักรไฟฟ¢าและส0วนประกอบ ผลิตภัณฑ&เวชกรรมและเภสัชกรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใชN 

เก่ียวกับวิทยาศาสตร&การแพทย& เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท0งและทองคำ แผงวงจรไฟฟ¢า รถยนต&น่ัง  

ผลิตภัณฑ&โลหะ 

 ดNานการลงทุน : เม่ือปq 2564 เยอรมนีลงทุนในไทยผ0าน BOI จำนวน 22 โครงการ รวมมูลค0า 

847 ลNานบาท  

  ดNานการท0องเท่ียว : นักท0องเท่ียวเยอรมนีท่ีเดินทางมาไทยเม่ือปq 2564 มีจำนวน 45,874 คน 

จำนวนนักท0องเท่ียวลดลงจากปq 2563 ท่ีมีจำนวน 230,598 คน  
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 ขNอตกลงสำคัญ : สนธิสัญญาว0าดNวยการส0งเสริมและคุNมครองการลงทุนต0างตอบแทน 

(24 มิ.ย.2545) ความตกลงว0าดNวยการบริการเดินอากาศ (5 มี.ค.2505) อนุสัญญาว0าดNวยการเวNนการเก็บภาษีซNอน

ในส0วนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินไดNและจากทุน (10 ก.ค.2510) ความตกลงว0าดNวยความร0วมมือทางวิชาการ 

(17 ก.พ.2513) ความตกลงว0าดNวยความร0วมมือทางวัฒนธรรม (24 มี.ค.2526) สนธิสัญญาว0าดNวยการโอนตัว

ผูNกระทำผิดและความร0วมมือในการบังคับใหNเป̂นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (26 พ.ค.2536) ความตกลงว0าดNวย

การขนส0งทางทะเล (31 ก.ค.2544) บันทึกความเขNาใจว0าดNวยการจัดตั้งคณะกรรมการร0วมดNานเศรษฐกิจ 

(31 มี.ค.2546) ความตกลงว0าดNวยพนักงานวิทยุสมัครเล0น (7 พ.ค.2546) ความตกลงดNานการเงินเพ่ือเป̂นกรอบ

ความตกลงสำหรับการใหNกูNยืมเงินระหว0างธนาคาร Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) ของสหพันธ&

สาธารณรัฐเยอรมนีกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมของไทย (30 ก.ย.2548) บันทึก

ความเขNาใจว0าดNวยความร0วมมือไตรภาคีระหว0างไทยกับสหพันธ&สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อใหNความร0วมมือ

แก0ประเทศท่ีสาม (5 มิ.ย.2551) บันทึกความเขNาใจว0าดNวยความเป̂นหุNนส0วนทางยุทธศาสตร&ในสาขาการบริหาร

จัดการภัยพิ บั ติ  (20 ก.ย.2555) บันทึกความเขN าใจว0 าดN วยการศึกษาทวิภาคี ไทย-เยอรมนี  ระหว0 าง

กระทรวงศึกษาธิการแห0งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต0างประเทศแห0งสหพันธ&สาธารณรัฐเยอรมนี 

(16 พ.ค.2556) แถลงการณ&ร0วมแสดงเจตจำนงค&ว0าดNวยการพัฒนาความร0วมมือดNานรถไฟ (Joint Declaration 

ofIntent on the Further Development of the Cooperation in the Field of Railways) ระหว0างกระทรวง

คมนาคมแห0งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสรNางพ้ืนฐานดิจิทัลแห0งสหพันธ&สาธารณรัฐ

เยอรมนี (23 พ.ย.2559) ปฏิญญาร0วมแสดงเจตจำนง (Joint Declaration of Intent : JDI) ระหว0างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ&ของไทยกับกระทรวงอาหารและเกษตรของสหพันธ&สาธารณรัฐเยอรมนีเร่ืองการส0งเสริม

ดNานการเกษตร (26 ส.ค.2563) 

 อน่ึง นรม.ประยุทธ& จันทร&โอชา เยือนเยอรมนีเม่ือหNวง 27-28 พ.ย.2561 โดยไดNเขNาพบ นรม.

อังเกลา แมร&เคล ของเยอรมนี ประเด็นท่ีมีการหารือ อาทิ การพัฒนาความสัมพันธ&ไปสู0การเป̂นหุNนส0วนทาง

ยุทธศาสตร& อุตสาหกรรม 4.0 ความร0วมมือดNานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 

SMEs การอาชีวศึกษา  

 

--------------------------------------------------- 
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นาย Olaf Scholz 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีเยอรมนี 

 

เกิด   4 มิ.ย.2501 (อายุ 65 ปq/ปq 2566) ท่ีเมือง Osnabrück แควNน Lower  

   Saxony ของเยอรมนี 

 

ครอบครัว    เติบโตในเมือง Hamburg บิดาและมารดาทำงานในภาค 

    อุตสาหกรรมส่ิงทอ มีนNองชาย 2 คน  

 

ศาสนา    พ้ืนฐานทางครอบครัวนับถือคริสต& นิกาย Lutheran  

 

สถานภาพ    สมรสกับ Britta Ernst สมาชิกพรรค Social Democratic Party (SPD)  

    เม่ือปq 2541 

 

การศึกษา 

ปq 2528   ปริญญาตรีดNานกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Hamburg 

 

ประวัติทางการเมือง 

ปq 2518-2532   - เขNาร0วมเครือข0ายเยาวชนของพรรค Social Democratic Party (SPD)  

ปq 2541-2544   - สมาชิกสภาผูNแทนราษฎรเยอรมนี 

ปq 2544    - วุฒิสมาชิกเมือง Hamburg 

ปq 2545-2554   - สมาชิกสภาผูNแทนราษฎรเยอรมนี 

ปq 2554-2561   - นายกเทศมนตรีเมือง Hamburg 

ปq 2561-2564   - รอง นรม.เยอรมนี และ รมว.คลัง 

ปq 2564     - นรม.เยอรมนี 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเยอรมนี 

 

ประธานาธิบดี      Frank-Walter Steinmeier 

นรม.       Olaf Scholz  

รมว.คลัง      Christian Lindner 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Nancy Faeser 

รมว.กระทรวงการต0างประเทศ    Annalena Baerbock 

รมว.กระทรวงกิจการเศรษฐกิจและดNานภูมิอากาศ  Robert Habeck 

รมว.กระทรวงยุติธรรม     Marco Buschmann 

รมว.กระทรวงกิจการครอบครัว    Lisa Paus 

พลเมืองอาวุโส สตรี และเยาวชน      

รมว.กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม   Hubertus Heil 

รมว.กระทรวงกลาโหม     Christine Lambrecht 

รมว.กระทรวงอาหารและการเกษตร   Cem Özdemir 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Karl Lauterbach 

รมว.กระทรวงดิจิทัลและคมนาคม    Volker Wissing 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดลNอม การอนุรักษ&ธรรมชาติ  Steffi Lemke 

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร& และการคุNมครองผูNบริโภค   

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย   Bettina Stark-Watzinger 

รมว.กระทรวงความร0วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ  Svenja Schulze 

 

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

(ต.ค.2565) 

 


