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สาธารณรฐัอิตาลี 

(Italian Republic) 

 
 

เมืองหลวง โรม 

 

ท่ีต้ัง ยุโรปตอนใต, มีลักษณะเป5นคาบสมุทรย่ืนออกไปกลางทะเลเมดิเตอรAเรเนียน มีพ้ืนท่ี 301,340 ตร.กม. 

ขนาดใหญM เป5นลำดับท่ี 72 ของโลก โดยแบMงเป5นพ้ืนแผMนดิน 294,140 ตร.กม. และนMานน้ำ 7,200 ตร.กม. 

ระยะทางชายแดนรวม 1,899.2 กม. (ด,านออสเตรีย 430 กม. ฝรั่งเศส 488 กม. นครรัฐวาติกัน 3.2 กม. 

ซานมารีโน 39 กม. สโลวีเนีย 199 กม. และสวิตเซอรAแลนดA 740 กม.) ระยะทางชายฝ]^งรวม 7,600 กม. อิตาลี

เป5นพื้นที่ยุทธศาสตรAเนื่องจากอยูMกลางทะเลเมดิเตอรAเรเนียน และสามารถเดินทางไปยังยุโรปตะวันออก โดย

ทางทะเล (ตอนใต,) และทางอากาศได, 
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อาณาเขต   

 ทิศเหนือ ติดกับสวิตเซอรAแลนดAและออสเตรีย 

  ทิศใต, ติดกับทะเลเมดิเตอรAเรเนียนและทะเลไอโอเนียน   

  ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอาเดรียติก (อยูMตรงข,ามกับสโลวีเนีย โครเอเชีย   

   บอสเนียและเฮอรAเซโกวีนา มอนเตเนโกร และแอลเบเนีย) 

  ทิศตะวันตก ติดกับฝร่ังเศสและทะเลไทเรเนียน 

 

ภูมิประเทศ  พ้ืนท่ี 75% เป5นภูเขาและท่ีราบสูง จุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศ คือ Mont Blanc de Courmayeur 

ระดับความสูง 4,748 ม. 

 

ภูมิอากาศ  ทางตอนเหนือมีภูมิอากาศแบบร,อนชื้น บริเวณชายฝ]^งมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอรAเรเนียน 

(อากาศอบอุMน ฤดูหนาวอากาศช้ืน ฤดูร,อนอากาศร,อนและแห,ง) 

 

ประชากร   62,390,364 คน (ก.ค.2564) 

 

รายละเอียดประชากร  อัตราสMวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป{) 13.45% วัยรุMนถึงวัยกลางคน 

(15-64 ป{) 64.47% วัยชรา (65 ป{ข้ึนไป) 22.08% อายุขัยเฉล่ียของประชากร 82.59 ป{ อายุขัยเฉล่ียของชาย 80.25 

ป{ อายุขัยเฉล่ียของหญิง 85.08 ป{ อัตราการเกิด 6.95 คนตMอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 11.31 คนตMอ

ประชากร 1,000 คน 

 

ศาสนา  คริสตA (สMวนใหญMเป5นคริสตAนิกายโรมันคาทอลิก) 80.8% อิสลาม 4.9% ไมMนับถือศาสนา 13.4% 

ศาสนาอ่ืน ๆ 0.9% 

 

ภาษา          ภาษาอิตาลี (ภาษาราชการ) เยอรมัน และฝร่ังเศส 

 

การศึกษา  อัตราการรู,หนังสือ 99.2% งบประมาณด,านการศึกษา 4.3% ของ GDP 

 

การก0อต้ังประเทศ  

 บริเวณท่ีเป5นอิตาลีในป]จจุบันมีการต้ังถ่ินฐานมาต้ังแตM 800 ป{กMอนคริสตกาล และถูกรวมอยูM

ในอาณาจักรโรมันตะวันตกในระหวMางศตวรรษที่ 1-5 จากนั้นกลายเป5นสมรภูมิในความขัดแย,งอันยาวนาน

ระหวMางสันตะปาปาที่กรุงโรมกับจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ ์ตMอมาในศตวรรษที่ 11 ดินแดน

ภาคกลางและภาคเหนือของอิตาลีเร่ิมรุMงเรืองและเป5นศูนยAกลางการค,า หลังศตวรรษท่ี 16 จึงเส่ือมลงแตMในชMวง
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ศตวรรษท่ี 16-17 อิตาลีเข,าสูMยุคฟ��นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) เป5นแหลMงกำเนิดศิลปวิทยาการ ตลอดจน

วรรณกรรมท่ีเป5นพ้ืนฐานของอารยธรรมตะวันตกยุคตMอมา 

 เมื่อป{ 2404 กษัตริยA Victor Emanuel ที่ 2 ได,รวบรวมรัฐตMาง ๆ ในคาบสมุทรอิตาลีและ

เกาะซิซิลีสถาปนาเป5นประเทศอิตาลี ตMอมาในชMวงต,นของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อิตาลีเป5นพันธมิตรกับเยอรมนี

และออสเตรีย-ฮังการี แตMกลับสนับสนุนฝ�ายสัมพันธมิตรในชMวงเกือบส้ินสุดสงครามเม่ือป{ 2458 จึงได,รับดินแดน

บางสMวนของออสเตรียมาอยูMใต,การปกครองของอิตาลี ตMอมาในห,วงป{ 2465-2486 อิตาลีปกครองระบอบฟาสซิสตA

โดย Benito Mussolini มีกษัตริยAเป5นประมุขของรัฐแตMเพียงในนาม ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อิตาลีอยูMฝ�ายอักษะ 

แตMหลังจากฝ�ายสัมพันธมิตรยึดเกาะซิซิลีได,เม่ือป{ 2486 กษัตริยAอิตาลีได,ปลด Mussolini จากตำแหนMงและแตMงต้ัง

นายพล Pietro Badaglio ข้ึนเป5น นรม.แทน และอิตาลีหันไปประกาศสงครามกับเยอรมนี หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ส้ินสุดลง อิตาลีเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป5นสาธารณรัฐในระบอบประชาธิปไตย  (2 มิ.ย.2489) และประกาศใช,

รัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือ 1 ม.ค.2491 ซ่ึงยังใช,มาจนถึงป]จจุบัน 

 

วันชาติ 25 เม.ย.  

 

การเมือง ปกครองระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา แบMงเขตการปกครองออกเป5น 20 แคว,น

ได,แกM 1) Abruzzo 2) Basilicata 3) Calabria 4) Campania 5) Emilia-Romagna 6) Friuli-Venezia Giulia 

7) Lazio 8) Liguria9) Lombardy (Lombardia) 10) Marche 11) Molise 12) Piemonte 13) Puglia 

14) Sardinia (Sardegna) 15) Valle d’Aosta (Vallée d’Aoste) 16) Tuscany (Toscana) 17) Trentino-Alto 

Adige 18) Umbria 19) Sicily (Sicilia) และ 20) Veneto โดยแคว,น Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, 

Sicilia, Trentino-Alto Adige และ Vallée d’Aoste มีอำนาจปกครองตนเอง และ 110 จังหวัด 

 ฝ�ายบริหาร :  ประธานาธิบดี Sergio Mattarella (อายุ 82 ป{/ป{ 2566) ปฏิญาณตนเข,ารับ

ตำแหนMงประธานาธิบดีคนท่ี 12 ของอิตาลีเม่ือ 3 ก.พ.2558 ประธานาธิบดีอิตาลีได,รับการเลือกต้ังโดยรัฐสภา 

(สมาชิกสภาผู,แทนราษฎร 630 คน และวุฒิสภา 321 คน) รMวมกับผู,แทนภูมิภาค (จำนวน 58 คน ซ่ึงมาจาก

เขตการปกครองท้ัง 20 แคว,นรMวมกันแตMงต้ัง) ประธานาธิบดีมีวาระการดำรงตำแหนMง 7 ป{ อำนาจหน,าท่ีของ

ประธานาธิบดี เชMน การเป5นประธานในงานพิธีตMาง ๆ การแตMงต้ัง นรม. การคัดค,านการเปล่ียนแปลง

รัฐธรรมนูญ การยุบสภา ขณะท่ี นรม.เป5นผู,จัดต้ังคณะรัฐบาลโดยความเห็นชอบจากประธานาธิบดี  

 นรม. อิตาลีคนป]จจุบัน คือ นางจอรAเจีย เมโลนี นรม.หญิงคนแรกของอิตาลี และหัวหน,า

พรรค Brothers of Italy ซ่ึงเป5นพรรคการเมืองท่ีมีแนวคิดอนุรักษAนิยมขวาจัดมากท่ีสุดต้ังแตMสงครามโลก 

คร้ังท่ี 2 นรม. จอรAเจีย เมโลนี ชนะการเลือกต้ังด,วยคะแนนเสียงร,อยละ 26 เม่ือ ก.ย.2565 และเข,ารับ

ตำแหนMงเม่ือ 22 ต.ค.2565 หลังจากอดีต นรม. Mario Draghi ย่ืนหนังสือลาออกจากตำแหนMง เน่ืองจาก 

ไมMสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพรรครMวมรัฐบาลในการลงมติไมMไว,วางใจได, ท้ังน้ี ภารกิจสำคัญภายใต,

การนำของ นรม. จอรAเจีย เมโลนี คือ การแก,ไขป]ญหาเศรษฐกิจถดถอย และเพ่ิมมาตรการสนับสนุน 

ภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ีประสบกับป]ญหาราคาพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
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 ฝ�ายนิติบัญญัติ :  มี 2 สภา คือ สภาผู,แทนราษฎรและวุฒิสภา ประธานสภาผู,แทนราษฎร

เป5นประธานรัฐสภา วาระการดำรงตำแหนMงของทั้ง 2 สภา คือ 5 ป{ การเลือกตั้งเป5นการลงคะแนนเสียงผสม

ระหวMางแบบเสียงข,างมาก 75% และแบบสัดสMวน 25% โดยจะเลือกต้ังพร,อมกันท้ัง 2 สภา การบัญญัติกฎหมาย

ต,องได,รับความเห็นชอบจากท้ัง 2 สภา 

 สภาผู,แทนราษฎรประกอบด,วยสมาชิก 630 คน โดย 618 คน มาจากการเลือกต้ังของหนMวย

เลือกต้ังภายในประเทศ และอีก 12 คนมาจากหนMวยเลือกต้ังในตMางประเทศ 

 วุฒิสภาประกอบด,วยสมาชิก 321 คน มากจากการเลือกต้ังโดยตรงจากแคว,นตMาง ๆ 315 คน 

และวุฒิสมาชิกตลอดชีพท่ีมาจากการแตMงต้ังจากบุคคลช้ันนำในสังคมจำนวน 6 คน  

 ฝ�ายตุลาการ :  ฝ�ายตุลาการแยกเป5นอิสระจากฝ�ายบริหารและฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายตุลาการ

ประกอบด,วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม (ศาลช้ันต,น ศาลอุทธรณA และศาลฎีกา) และศาลชำนัญพิเศษ 

 พรรคการเมือง :  พรรคการเมืองท่ีสำคัญ พรรคฝ�ายรัฐบาล เชMน 1) พรรค Five Star 

Movement (M5S) มีนาย Giuseppe Conte เป5นหัวหน,าพรรค 2) พรรค League หรือ Lega Nord มีนาย 

Umberto Bossi เป5นหัวหน,าพรรค 3) พรรค Democratic Party มีนาง Valentina Cuppi เป5นหัวหน,าพรรค 

พรรคฝ�ายค,าน เชMน 1) พรรค Fratelli d’Italia หรือ Brothers of Italy มีนาง Giorgia Meloni เป5นหัวหน,า

พรรค 2) พรรค L’Alternativa c’e มีนาง Andrea Colletti เป5นหัวหน,าพรรค 

 

เศรษฐกิจ อิตาลีมีขนาดเศรษฐกิจใหญMเป5นอันดับ 8 ของโลก และใหญMเป5นอันดับ 3 ของยุโรป มีระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีมีอุตสาหกรรมเป5นพ้ืนฐาน โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยMอม (SMEs) เป5น        

แกนขับเคล่ือนหลักของภาคอุตสาหกรรม สินค,าของอิตาลีได,รับการยอมรับวMามีคุณภาพสูงจึงสามารถแขMงขัน  

ได,ในตลาดระดับบนหรือตลาดท่ีเน,นเป¡าหมายกลุMมลูกค,าระดับสูง 

 อุตสาหกรรม : ทMองเท่ียว เคร่ืองจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑA อาหารแปรรูป ส่ิงทอ รถยนตA 

เส้ือผ,า รองเท,า 

 

  สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  ยูโร (Euro)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร̂สหรัฐ :  1 ยูโร : 0.97 ดอลลารAสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 ยูโร : 38.09 บาท (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป{ 2564)  

ผลิตภัณฑAมวลรวมในประเทศ (GDP)  2,099,880 ล,านดอลลารAสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 6.5%  

รายได,เฉล่ียตMอหัวตMอป{ : 31,200 ดอลลารAสหรัฐ 

แรงงาน : 25.08 ล,านคน 

อัตราการวMางงาน : 9.8% 
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อัตราเงินเฟ¡อ : 1.8%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : เกินดุล 53,095 ล,านดอลลารAสหรัฐ 

มูลคMาการสMงออก : 498,803 ล,านดอลลารAสหรัฐ 

สินค,าสMงออก : เคร่ืองจักรกลและสMวนประกอบ  

เคมีภัณฑA เคร่ืองใช,เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑAเวชกรรมและเภสัชกรรม เคร่ืองจักรไฟฟ¡าและสMวนประกอบ เคร่ืองบิน 

เคร่ืองรMอน อุปกรณAการบินและสMวนประกอบ ผลิตภัณฑAโลหะ สMวนประกอบและอุปกรณAยานยนตA 

เคร่ืองประดับอัญมณี เลนสA แวMนตาและสMวนประกอบ 

มูลคMาการนำเข,า : 426,475 ล,านดอลลารAสหรัฐ 

สินค,านำเข,า : รถยนตA อุปกรณAและสMวนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและสMวนประกอบ อาหารสัตวAเล้ียง อัญ

มณีและเคร่ืองประดับ ผลิตภัณฑAยาง ปลาหมึกมีชีวิต สด แชMเย็น และแชMแข็ง เหล็ก เหล็กกล,าและผลิตภัณฑA 

ยางพารา รถจักรยานยนตAและสMวนประกอบ เคร่ืองนุMงหMม 

คูMค,าสำคัญ : เยอรมนี ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สวิสเซอรAแลนดA และสหราชอาณาจักร 

 

การทหาร กำลังพลประจำการรวม 161,550 นาย (แยกเป5น ทบ. 93,600 นาย ทร. 28,700 นาย  

ทอ. 39,250 นาย และ กกล. สารวัตรทหาร 176,350 นาย) นอกจากน้ี ยังมี กกล.สำรองอีก 17,900 นาย  

(แยกเป5น ทบ. 13,400 นาย และ ทร. 4,500 นาย) งบประมาณด,านการทหารร,อยละ 1.6 ของ GDP 

 

ปcญหาด#านความม่ันคง  

 1) การกMอเหตุจากกลุMมมุสลิมหัวรุนแรง โดยหนMวยขMาวกรองอิตาลีประเมินวMากลุMม Islamic 

State (IS) ยังมีศักยภาพและมีแรงจูงใจตMอการกMอเหตุในยุโรป ท้ังความเส่ียงจากกลุMมผู,ท่ีเคยเดินทางไปรMวมรบ

กับกลุMม IS ในซีเรียและเดินทางกลับสูMยุโรป และป]จจัยเส่ียงจากการบMมเพาะแนวคิดหัวรุนแรงภายในประเทศ 

ได,แกM การเผยแพรMแนวคิดผMานเครือขMายออนไลนA การถูกปลูกฝ]งแนวคิดขณะถูกคุมขัง และงานกิจกรรมท่ีมีการ

รวมตัวของชาวมุสลิมจำนวนมาก ท้ังน้ี ทางการเน,นการผลักดันบุคคลท่ีต,องสงสัยวMาสนับสนุนแนวทางญิฮาด

ออกนอกอิตาลีอยMางตMอเน่ือง  

 2) การจัดการป]ญหาผู,อพยพ อิตาลีเป5นประเทศซ่ึงมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตรAเป5นชายฝ]^งและมีทMา

เทียบเรือ จึงกลายเป5นประเทศดMานหน,าที่ต,องรับผู,อพยพจำนวนมากที่โดยสารเรือมาจากแอฟริกาและ

ตะวันออกกลาง และประสบป]ญหาการจัดการคMายผู,อพยพท่ีแออัด จึงเป5นไปได,วMา นรม. จอรAเจีย เมโลนี อาจ

เพ่ิมนโยบายท่ีเข,มงวดในการรับผู,อพยพ เพ่ือป¡องกันการเข,าเมืองอยMางผิดกฎหมายและคุ,มครองความปลอดภัย

ในชีวิตของชาวอิตาลี ท้ังน้ี อิตาลี (รวมถึงประเทศชายฝ]^งอ่ืน ๆ ท่ีเป5นดMานหน,ารองรับผู,อพยพเชMนกัน อาทิ สเปน 

กรีซ มอลตา) ต,องการให,ชาติสมาชิกประเทศอ่ืน ๆ ใน EU รMวมแบMงเบาภาระการรองรับผู,อพยพด,วยเชMนกัน 

 

สมาชิกองค̂การระหว0างประเทศ เข,ารMวมในองคAการระหวMางประเทศท่ีสำคัญ ได,แกM ADB (สมาชิกนอก

ภูมิภาค), AfDB (สมาชิกนอกภูมิภาค), Australia Group, AIIB BIS, BSEC (ผู,สังเกตการณA), CBSS (ผู,สังเกตการณA), 



                                                            ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 6 

CD, CDB, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, G-20, G-7, G-8, G-10, 

IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (ประเทศหุ,นสMวน), IHO, ILO, IMF, 

IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA (ผู, สังเกตการณA ), MIGA, MINURSO, 

NATO, NEA, NSG, OAS (ผู, สังเกตการณA ), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF (ประเทศหุ,นสMวน), 

Schengen Convention, SELEC (ผู, สั ง เก ตก ารณA ), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, 

Union Latina, UNMOGIP, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO และ ZC 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม มีทMาอากาศยาน 129 แหMง เป5นทางว่ิงลาดยาง 98 แหMง และทางว่ิงไมM

ลาดยาง 31 แหMง ลานจอด ฮ. 5 แหMง เส,นทางทMอสMงก§าซ 20,223 กม. ทMอสMงน้ำมัน 1,393 กม. เส,นทางรถไฟ

ระยะทาง 20,182 กม. ถนนระยะทาง 487,700 กม. เส,นทางเดินทางทางน้ำ 2,400 กม. ด,านโทรคมนาคม    

มีโทรศัพทA พ้ืนฐานให,บริการประมาณ 19.51 ล,านเลขหมาย โทรศัพทAเคล่ือนท่ี 79.48 ล,านเลขหมาย 

รหัสโทรศัพทA +39 จำนวนผู,ใช,อินเทอรAเน็ต 46.30 ล,านคน รหัสอินเทอรAเน็ต .it 

 

การเดินทาง  เวลาของอิตาลีช,ากวMาไทยประมาณ 6 ชม. ในชMวง พ.ย.-มี.ค. และช,ากวMาไทย 7 ชม. ในชMวง 

เม.ย.-ต.ค.  

 

สถานการณ̂สำคัญท่ีน0าติดตาม  

 1) วิกฤตเศรษฐกิจ เน่ืองจากอิตาลีเป5นหน่ึงในประเทศท่ีมีอัตราการจ,างงานต่ำท่ีสุดในเขต

เศรษฐกิจยุโรป และระดับหน้ีสาธารณะอยูMท่ีร,อยละ 150 ของ GDP โดยกองทุนการเงินระหวMางประเทศ 

(International Monetary Fund-IMF) รายงานวMา ในป{ 2566 อิตาลีจะเข,าสูMภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และ

เศรษฐกิจหดตัวร,อยละ 0.2 ขณะท่ีธนาคารกลางอิตาลีคาดการณAวMา การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูMท่ีร,อยละ 0.3 

และอัตราเงินเฟ¡ออยูMท่ีร,อยละ 0.6 อยMางไรก็ดี หากรัสเซียยุติการสMงพลังงานท้ังหมดไปยังภูมิภาคยุโรป 

เศรษฐกิจอาจหดตัวร,อยละ 1.5 และอัตราเงินเฟ¡ออยูMท่ีร,อยละ 9  

 2) แนวทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เน่ืองจาก นรม.จอรAเจีย เมโลนี มีแนวคิดชาตินิยม

สุดโตMง และมาจากพรรคการเมืองท่ีมีแนวคิดขวาจัด กMอนหน,าน้ี นรม.จอรAเจีย เมโลนี ไมMเห็นด,วยกับนโยบาย

ของ EU ในหลายประเด็น และช่ืนชมการบริหารงานของนรม. Viktor Orban ของฮังการีท่ี EU มองวMาเป5น

ประเด็นท่ีขับเคล่ือนด,วยการเลือกต้ังภายใต,อำนาจนิยม นอกจากน้ี ความสัมพันธAท่ีใกล,ชิดระหวMางอดีต นรม. 
Silvio Berlusconi ของอิตาลีซ่ึงเป5นสมาชิกพรรครMวมรัฐบาลกับประธานาธิบดีวลาดิเมียรA ปูตินของรัสเซียอาจ

มีผลในการตัดสินใจดำเนินนโยบายตMางประเทศตMอรัสเซีย อยMางไรก็ดี นรม.จอรAเจีย เมโลนี ยืนยันวMาจะยังคง

ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียตามมติของ EU และสนับสนุนยูเครนตMอไป  

   

ความสัมพันธ̂ไทย-อิตาลี :  

 ไทยและอิตาลีมีความสัมพันธAทางการทูตต้ังแตM 3 ต.ค.2411  
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 ด,านการเมือง ไทยและอิตาลีไมMมีป]ญหาทางการเมืองตMอกัน ความสัมพันธAระหวMางสองประเทศ

ดำเนินมาโดยราบร่ืน 

 ด,านการค,า เม่ือป{ 2564 อิตาลีเป5นคูMค,าของไทยอันดับท่ี 25 ในตลาดโลกและอันดับท่ี 4 ใน

ตลาดกลุMม EU มูลคMาการค,ารวม 137,213 ล,านบาท ไทยสMงออกมูลคMา 58,100 ล,านบาท ไทยนำเข,ามูลคMา 

79,113 ล,านบาท ไทยขาดดุล 21,013 ล,านบาท  

 สินค,าสMงออกสำคัญของไทย ได,แกM เคร่ืองปรับอากาศและสMวนประกอบ รถยนตAและอุปกรณA 

ผลิตภัณฑAยาง อาหารสัตวAเล้ียง อัญมณีและเคร่ืองประดับ หม,อแปลงไฟฟ¡าและสMวนประกอบ รถจักรยานยนตA

และสMวนประกอบ ปลาหมึก ยางพารา เคร่ืองจักรกลและสMวนประกอบของเคร่ืองจักรกล 

 สินค,านำเข,าสำคัญของไทย ได,แกM เคร่ืองจักรกลและสMวนประกอบ เคร่ืองใช,เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑA 

เคร่ืองจักรไฟฟ¡าและสMวนประกอบ ผลิตภัณฑAเวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑAโลหะ เคร่ืองประดับอัญมณี 

สMวนประกอบและอุปกรณAยานยนตA แผงวงจรไฟฟ¡า  สMวนประกอบและอุปกรณAรถจักรยานยนตAและรถจักร 

 ด,านการลงทุน เม่ือป{ 2564 อิตาลีลงทุนในไทยผMาน BOI จำนวน 5 โครงการ มูลคMารวม 

13,158 ล,านบาท 

 ข,อตกลงสำคัญ : ความตกลงยกเว,นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ  

(30 ธ.ค.2498) ความตกลงพ้ืนฐานวMาด,วยความรMวมมือระหวMางประเทศ (10 ก.พ.2526) สนธิสัญญาวMาด,วยความ

รMวมมือในการบังคับให,เป5นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหวMางรัฐบาลแหMงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหMง

สาธารณรัฐอิตาลี (28 ก.พ.2527) ความตกลงวMาด,วยความรMวมมือด,านการสMงกำลังบำรุงทหารไทย-อิตาลี  

(ป{ 2537) ความตกลงวMาด,วยความรMวมมือทางการเงิน (22 เม.ย.2531) ความตกลงวMาด,วยความรMวมมือด,าน

การลงทุนไทย-อิตาลี ระหวMางสำนักงานคณะกรรมการสMงเสริมการลงทุนกับ Italian Trade Commission 

กระทรวงการค,าอิตาลี (มี .ค.2535) ความตกลงวMาด,วยการจัดต้ังคณะมนตรีธุรกิจไทย-อิตาลีระหวMาง  

สภาอุตสาหกรรมแหMงประเทศไทยกับสมาพันธAอุตสาหกรรมแหMงอิตาลี-CONFINDUSTRIA (14 มี.ค.2537) 

ข,อตกลงความรMวมมือด,านการค,าการลงทุนและเทคโนโลยีระหวMางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอของไทย 

กับสหพันธAอุตสาหกรรมสิ่งทอของอิตาลี (27 มี.ค.2542) ความตกลงวMาด,วยความรMวมมือทางวัฒนธรรม

วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี (22 ก.ย.2547) บันทึกความเข,าใจวMาด,วยความรMวมมือด,านวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยMอม (22 ก.ย.2547) บันทึกความเข,าใจวMาด,วยความรMวมมือระหวMางสำนักงานคณะกรรมการสMงเสริม 

การลงทุนกับสถาบันเพ่ือการค,าตMางประเทศของอิตาลี (10 พ.ย.2548) บันทึกความเข,าใจเพ่ือการพัฒนาและสMงเสริม

ธุรกิจของอิตาลีในตMางประเทศระหวMางสำนักงานคณะกรรมการสMงเสริมการลงทุนกับสถาบันการเงินของอิตาลี  

(10 พ.ย.2548) บันทึกความเข,าใจวMาด,วยความรMวมมือในเร่ืองการสMงเสริมและการตลาดอาหารไทยและอิตาลี  

ในระดับระหวMางประเทศระหวMางสถาบันอาหารของไทยกับสถาบันเพื่อการค,าตMางประเทศของอิตาลีหรือ ICE 

(10 พ.ย.2548) บันทึกความเข,าใจวMาด,วยความรMวมมือเพ่ือสMงเสริมสินค,า OTOP และ SMEs ระหวMางหอการค,า

ไทย-อิตาลีกับบริษัทสMงเสริมการค,าเอสเอ็มอีจำกัดหรือ STP (10 พ.ย.2548) บันทึกความเข,าใจวMาด,วย  

การขยายความรMวมมือทวิภาคีระหวMางกระทรวงการตMางประเทศไทยกับกระทรวงการตMางประเทศอิตาลี  

(1 ต.ค.2553) บันทึกความเข,าใจวMาด,วยความรMวมมือด,านกิจการอวกาศ (7 มิ.ย.2554) 
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 การเยือนอิตาลีคร้ังลMาสุดของผู,นำไทย คือ เม่ือป{ 2557 ซ่ึง พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นรม. 

เยือนเมืองมิลาน อิตาลีเม่ือห,วง 16-17 ต.ค.2557 เพ่ือเข,ารMวมการประชุมผู,นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM) คร้ังท่ี 10  

 ความรMวมมือด,านวิชาการ : สMวนใหญMเป5นโครงการด,านพลังงาน บางสMวนเก่ียวข,องกับการเกษตร 

คมนาคม สาธารณูปโภค อาชีวศึกษาและการแพทยA ป]จจุบันไทยได,รับบริการข,อมูลภาพถMายจากดาวเทียม 

COSMO-Skymed ของอิตาลีเพ่ือประโยชนAด,านพลเรือนในการติดตามและประเมินภัยพิบัติตMาง ๆ การวิเคราะหA

ด,านการเกษตร และการสำรวจทางวิศวกรรม 

 

--------------------------------------------- 
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นางจอร̂เจีย เมโลนี 

(Giorgia Meloni) 

 

ตำแหน0ง   นรม.อิตาลี (ดำรงตำแหนMงเม่ือ 22 ต.ค.2565) 

 

เกิด    15 ม.ค.2520 (อายุ 46 ป{/ป{ 2566) ท่ีกรุงโรม 

 

ครอบครัว เกิดในครอบครัวท่ีอาศัยอยูMในยMานชนช้ันแรงงาน เป5นบุตรคนโต มีน,องสาว 

1 คน บิดาและมารดาแยกทางกัน บิดาเป5นท่ีปรึกษาด,านภาษี ซ่ึงเคยถูก

ดำเนินคดีเก่ียวกับการลักลอบค,ายาเสพติดและถูกจำคุกท่ีสเปนเป5นเวลา   

9 ป{   

 

สถานภาพ   สมรสกับ Andrea Giambruno มีบุตรสาว 1 คน  

 

การศึกษา   อนุปริญญา สาขาอุตสาหกรรมการทMองเท่ียวจาก Amerigo Vespucci  

Institute เม่ือป{ 2539  

  

ประวัติทางการเมือง 

ป{ 2551-2554   - รมต.รับผิดชอบด,านนโยบายกีฬาและเยาวชน 

ป{ 2557    - หัวหน,าพรรค Brothers of Italy 

22 ต.ค.2565   - สาบานตนเข,ารับตำแหนMง นรม.คนท่ี 60 และเป5น นรม.หญิงคนแรกของ 

อิตาลี 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีอิตาลี 

 

ประธานาธิบดี       Sergio Mattarella 

นรม.       Giorgia Meloni 

รอง นรม. คนท่ี 1 และ รมว.กระทรวงการตMางประเทศ Antonio Tajani 

รอง นรม. คนที 2 และ รมว.กระทรวงโครงสร,างพ้ืนฐานและ Matteo Salvini 

คมนาคม    

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Matteo Piantedosi 

รมว.กระทรวงกลาโหม     Guido Crosetto 

รมว.กระทรวงยุติธรรม     Carlo Nordio  

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง   Giancarlo Giorgetti 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Giuseppe Valditara 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย   Anna Maria Bernini 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม     Gennaro Sangiuliano 

รมว.กระทรวงการทMองเท่ียว    Daniela Santanchè 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Orzaio Schillaci 

รมว.กระทรวงบริหารรัฐกิจ    Paolo Zangrillo 

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ    Adolfo Urso 

รมว.กระทรวงเกษตรกรรม อาหาร และนโยบายสาธารณะ Francesco Lollobrigida 

รมว.กระทรวงนโยบายด,านแรงงานและสังคม  Marina Calderone 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล,อมและความม่ันคงทางพลังงาน  Gilberto Pichetto Fratin 

รมว.กระทรวงกิจการภูมิภาค    Roberto Calderoli 

รมต.รับผิดชอบด,านกิจการรัฐสภา    Luca Ciriani 

รมต.รับผิดชอบด,านนโยบายทางทะเล   Nello Musumeci 

รมต.รับผิดชอบด,านครอบครัวและความเทMาเทียม   Eugenia Roccella 

รมต.รับผิดชอบด,านนโยบายกีฬาและเยาวชน   Andrea Abodi 

รมต.รับผิดชอบด,านกิจการยุโรป    Raffaele Fitto 

รมต.รับผิดชอบด,านการปฏิรูปสถาบัน   Elisabetta Casellati 

รมต.รับผิดชอบด,านผู,พิการ    Alessandra Locatelli 

 

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

(ต.ค.2565) 

 


