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ราชอาณาจักรสเปน 

(Kingdom of Spain) 
 

 
 

เมืองหลวง มาดริด 

 

ท่ีต้ัง  ยุโรปตะวันตกเฉียงใต6 (คาบสมุทรไอบีเรีย) ติดกับอ?าว Biscay ทะเลเมดิเตอรGเรเนียน 

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และเทือกเขาพิเรเน? มีพื้นที่ 505,992 ตร.กม. ขนาดใหญ?ลำดับที่ 51 ของโลก 

(ไทยลำดับท่ี 50) โดยแบ?งเปXนพ้ืนดิน 498,980 ตร.กม. และน?านน้ำ 6,390 ตร.กม. จุดยุทธศาสตรGสำคัญของสเปน 

คือ ช?องแคบยิบรอลตารGซึ่งอยู?ทางใต6ของประเทศ ทำให6สเปนเปXนพื้นที่เชื่อมโยงยุโรปกับแอฟริกา และ 

ทะเลเมดิเตอรGเรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
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อาณาเขต   

 ทิศเหนือ ติดกับทะเลกันตาบริโก อันดอรGรา และฝร่ังเศส                

 ทิศใต6 ติดกับทะเลเมดิเตอรGเรเนียน ช?องแคบยิบรอลตารG และ  

  มหาสมุทรแอตแลนติก 

  ทิศตะวันออก ติดกับทะเลเมดิเตอรGเรเนียน 

  ทิศตะวันตก ติดกับโปรตุเกสและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

ภูมิประเทศ ส?วนท่ีเปXนคาบสมุทร คือ คาบสมุทรไอบีเรีย และดินแดนทางเหนือของโมร็อกโก ได6แก? Ceuta 

และ Melilla และมีพ้ืนท่ีบางส?วนท่ีเปXนหมู?เกาะ คือ หมู?เกาะบาเลอาริค และหมู?เกาะคะเนรี 

 

ภูมิอากาศ ฤดูร6อนมีอุณหภูมิปานกลาง มีเมฆมาก และอากาศเย็นบริเวณชายฝqrง ฤดูหนาวมีเมฆมาก 

และอากาศเย็น สเปนประสบภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล6ง อุทกภัย 

 

ประชากร  47,326,687 คน (ต.ค.2565) 

    

รายละเอียดประชากร   สเปน 84.8% โมร็อกโก 1.7% โรมาเนีย 1.2% อ่ืน ๆ 12.3% อัตราส?วนประชากร

จำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปx) 15.02% วัยรุ?นถึงวัยกลางคน (15-64 ปx) 66.5% และวัยชรา (65 ปxข้ึนไป) 

18.49% อายุขัยเฉล่ียของประชากร 82.55 ปx อายุขัยเฉล่ียของชาย 79.84 ปx อายุขัยเฉล่ียของหญิง 85.4 ปx 

อัตราการเกิด 7.13 คน ต?อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 10.22 คนต?อประชากร 1,000 คน 

 

ศาสนา   รัฐธรรมนูญสเปนฉบับปx 2521 ได6ถอนการรับรองศาสนาคริสตGนิกายโรมันคาทอลิกเปXนศาสนา

ประจำชาติ แต?ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมสเปน ปqจจุบันมีผู6นับถือศาสนาคริสตGนิกายโรมันคาทอลิก 58.2% 

ศาสนาอ่ืน ๆ รวมถึงไม?นับถือศาสนา 41.8% 

 

ภาษา  ภาษาสเปน (Castellano/กาสเตยาโน) เปXนภาษาราชการ 74% กาตาลัน 17% กาลิเซียน 7% 

และบาสกG 2%  

 

การศึกษา  อัตราการรู6หนังสือ 98.4% งบประมาณด6านการศึกษา 4.2% ของ GDP 

  

การก0อต้ังประเทศ   

 ชนชาติต?าง ๆ ได6เข6ามามีอิทธิพลและยึดครองดินแดนประเทศสเปนต้ังแต?สมัยโบราณ เร่ิมจาก

ชาวไอบีเรีย และชาวบาสกG (ยุคก?อนประวัติศาสตรG) ชาวเคลตGและชาวฟ�นีเซียโบราณ (ศตวรรษที่ 8 

ก?อนคริสตกาล) ชาวกรีก (ศตวรรษท่ี 7 ก?อนคริสตกาล) ชาวคาทาจีเนีย (ศตวรรษท่ี 6 ก?อนคริสตกาล) และ
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ชาวโรมัน (ศตวรรษท่ี 2 และ 1 ก?อนคริสตกาล) โดยจัดต้ังอาณาจักรคริสตGแห?งสเปน ในยุคคริสตกาลอยู?ภายใต6

การปกครองของวิซิกอทชนเผ?าพันธุGเยอรมันถึง 3 ศตวรรษ หลังจากนั้นในปx 1254 เสียดินแดนให6แก?ชาวมัวรG 

(ชาวอาหรับจากแอฟริกาเหนือ) ส?งผลให6สเปนแบ?งเปXนชุมชนชาวคริสตGในพ้ืนท่ีทางเหนือ และชุมชนมุสลิม (มัวรG)   

ในพ้ืนท่ีทางใต6ซ่ึงเปXนพ้ืนท่ีส?วนใหญ?ของสเปน เม่ือปx 2035 ราชอาณาจักรกาสเตลและอารากอนขับไล?ชาวมัวรG

ออกจากคาบสมุทรไอบีเรียได6สำเร็จ และปxเดียวกันคริสโตเฟอรG โคลัมบัสได6ค6นพบโลกใหม? นำไปสู?การกำเนิด

จักรวรรดิสเปนท่ีแผ?ขยายไปท่ัวโลก สเปนกลายเปXนประเทศท่ีมีอำนาจมากท่ีสุดในยุโรปในช?วงก?อนศตวรรษท่ี 16 

จนถึงต6นศตวรรษท่ี 19 

  สเปนต6องเผชิญกับสงครามกลางเมืองในช?วงปx 2479-2482 และอยู?ภายใต6การปกครองระบอบ

เผด็จการของจอมพลฟรานซิสโก ฟรังโก นานถึง 36 ปx (ปx 2482-2518) หลังจากจอมพลฟรังโกถึงแก?อสัญกรรม 

จึงปรับเปล่ียนมาสู?ระบอบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คารGลอสท่ี 1 (Juan Carlos I) เปXนประมุข 

 

วันชาติ 12 ต.ค. (ปx 2035 ท่ีโคลัมบัสค6นพบทวีปอเมริกา)       

 

การเมือง การปกครองเปXนแบบรัฐสภามีกษัตริยGเปXนประมุข ปqจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 

(Felipe 6) ทรงข้ึนครองราชยGเม่ือ 19 มิ.ย.2557 ต?อจากสมเด็จพระราชาธิบดีฆวนคารGลอส ท่ี 1 ท่ีสละราชบัลลังกG 

รัฐธรรมนูญฉบับปqจจุบัน ได6รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติ เมื่อ 31 ต.ค.2521 และผ?านการลงประชามติ 

เม่ือ 6 ธ.ค.2521 สมเด็จพระราชาธิบดีทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือ 27 ธ.ค.2521   

  แบ?งเขตการปกครองเปXนแคว6นอิสระ 17 แคว6น (autonomous communities) และ 2 จังหวัด

อยู?ทางตอนเหนือของโมร็อกโก (autonomous provinces) รัฐธรรมนูญเป�ดโอกาสให6แคว6นต?าง ๆ มีสิทธิ

ในการปกครองตนเองในระดับท่ีต?างกันตามภูมิหลังการปกครองตนเองของแต?ละแคว6น โดยท่ีแต?ละแคว6นมีสภา

ของตนเอง มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทุก ๆ 4 ปx ได6รับสิทธิและอำนาจบริหารท6องถ่ินของตนเอง แคว6นอิสระ 17 แคว6น 

ได6แก? 1) Andalucia 2) Aragon 3) Asturias 4) Baleares 5) Ceuta 6) Canarias 7) Cantabria 8) Castilla y 

León 9) Cataluña 10) Communidad 11) Valenciana 12) Extremadura 13) Galicia 14) La Rioja 

15) Madrid 16) Melilla และ 17) Murcia ส?วนจังหวัดอิสระ ได6แก? Navarra และ Pais Vasco (Basque 

Country)  

  ฝ�ายบริหาร : รัฐบาลเปXนผู6ใช6อำนาจและทำหน6าท่ีฝ�ายบริหารภายใต6รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

เปXนผู6กำหนดและดำเนินนโยบายท้ังภายในและต?างประเทศ รวมท้ังการป�องกันประเทศ รัฐบาลประกอบด6วย นรม. 

(President of the Government) รอง นรม. รมว. และ รมต.อ่ืน ๆ การแต?งต้ัง นรม. สมเด็จพระราชาธิบดีทรง

ปรึกษาหารือกับผู6แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในรัฐสภาแล6วเสนอชื่อผู6เห็นสมควรได6รับการเลือกตั้งให6

สภาผู6แทนราษฎรรับรองด6วยคะแนนเสียงข6างมากเด็ดขาด จากน้ันสมเด็จพระราชาธิบดี จึงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล6าฯ แต?งต้ังให6ดำรงตำแหน?ง นรม. และ นรม.จะเปXนผู6เสนอรายช่ือ ครม. เพ่ือให6สมเด็จพระราชาธิบดี 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล6าฯ แต?งต้ัง โดยไม?จำเปXนต6องขอรับความไว6วางใจจากรัฐสภาอีก ส?วนพระราชกรณียกิจ
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เก่ียวกับราชการจะต6องมี นรม. หรือ รมต.ท่ีเก่ียวข6องหน่ึงคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพ่ือรับผิดชอบ    

ในพระราชกรณียกิจน้ัน รัฐบาลมีวาระ 4 ปx หรือจนกว?าจะมีการเลือกต้ังท่ัวไป  

  การเลือกตั้งทั่วไปจัดขึ้นเมื่อ 10 พ.ย.2562 นายเปโดร ซานเชส หัวหน6าพรรค Spanish 

Socialist Workers’ Party (PSOE) รับตำแหน?ง นรม. เปXนรัฐบาลผสมเสียงข6างน6อย โดยฝ�ายรัฐบาลมีจำนวน 

155 ท่ีน่ัง ประกอบด6วย 2 พรรคหลัก ได6แก? พรรค PSOE 120 ท่ีน่ัง และพรรค United We Can หรือ Unidas 

Podemos (UP) 35 ท่ีน่ัง และมีกลุ?มพรรคการเมืองต?าง ๆ ท่ีให6การสนับสนุนฝ�ายรัฐบาลอีก 13 ท่ีน่ัง ส?วนฝ�ายค6าน

มีจำนวน 182 ท่ีน่ัง ประกอบด6วยพรรคหลัก อาทิ พรรค People’s Party (PP) 88 ท่ีน่ัง พรรค VOX 52 ที่น่ัง 

พรรค Republican Left of Catalonia (ERC) 13 ท่ีน่ัง    

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา (National Assembly) ได6แก? 1) วุฒิสภา (Senate หรือ Senado) 

มีสมาชิก 266 ที่นั่ง วาระ 4 ปx โดย 208 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีก 58 ที่นั่งมาจากการแต?งตั้งของ

สภานิติบัญญัติท6องถ่ิน และ 2) สภาผู6แทนราษฎร (Congress of Deputies หรือ Congreso de los Diputados) มี 

350 ท่ีน่ัง วาระ 4 ปx  

  หลักเกณฑGการเลือกต้ังกำหนดว?า  ผู6ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจะต6องมีอายุ 18 ปxบริบูรณG สำหรับ

ผู6ลงสมัครรับเลือกตั้งไม?จำเปXนต6องสังกัดพรรคการเมือง ในกรณีที่เปXน รมต.ในคณะรัฐบาล (ไม?รวมถึง นรม.) 

ข6าราชการ พลเรือน และทหารจะต6องลาออกจากตำแหน?งก?อนจึงจะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ังได6 

  ฝ�ายตุลาการ : รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว6ว?า ผู6พิพากษาและ จนท.ตุลาการ เปXนผู6มีอำนาจและ

หน6าท่ีบริหารราชการตุลาการอย?างอิสระในนามของสมเด็จพระราชาธิบดี ผู6ใดจะถอดถอน ไล?ออก ส่ังพักราชการ 

และโยกย6ายมิได6 เว6นแต?การกระทำข6างต6นจะเปXนไปตามบทบัญญัติแห?งกฎหมายซ่ึงได6บัญญัติไว6เปXนการเฉพาะ 

  พรรคการเมืองสำคัญ : 1) พรรค Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) แนวคิดกลางซ6าย 

มีนาง Christina Narbona เปXนหัวหน6าพรรค 2) พรรค United We Can /Unidas Podemos (UP) มีผู6นำพรรค 

คือ นาง  Yolanda Díaz  3) พรรค People’s Party (PP) แนวคิดกลางขวามีนาย Pablo Casado เปXนหัวหน6าพรรค 

4) พรรค VOX แนวคิดขวาจัด มีนาย Santiago Abascal เปXนหัวหน6าพรรค นอกจากน้ี ยังมีพรรคการเมืองท่ี

ผลักดันการแยกแคว6นกาตาลุญญาให6เปXนเอกราชจากการปกครองโดยรัฐบาลสเปน เช?น พรรค Republican Left 

of Catalonia (ERC) มีผู6นำพรรค คือ นาย Oriol Junqueras และพรรค Together for Catalonia (Junts) 

มีผู6นำพรรค คือ นาง Laura Borràs รวมถึงพรรคการเมืองท่ีส?งเสริมการแยกตัวเปXนเอกราชของแคว6นบาสกG 

เช?น พรรค Basque Nationalist Party (PNN) มีนาย Andoni Ortuzar เปXนผู6นำพรรค และพรรค Basque 

Country Unite (EHB) มีนาย Arnaldo Otegi เปXนผู6นำพรรค 

 

เศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจอันดับท่ี 13 ของโลก และอันดับ 5 ในยุโรป มีเทคโนโลยีพัฒนาผลผลิตทาง

เกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงท่ีทันสมัยในอุตสาหกรรมต?าง ๆ รวมท้ังด6านพลังงานทดแทน  

 ผลผลิตการเกษตร : เมล็ดพันธุGข6าว น้ำมันมะกอก ไวนGที่ผลิตจากองุ?น หัวบีตที่ใช6ทำน้ำตาล 

(sugar beets) การประมง 
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 อุตสาหกรรม : ส่ิงทอและเคร่ืองนุ?งห?ม (รวมถึงรองเท6า) อาหารและเคร่ืองด่ืม โลหะและผลิตภัณฑGเคมี 

การต?อเรือและรถยนตG เครื่องจักรกล การท?องเที่ยว ผลิตภัณฑGที่ทำจากดินเหนียวและทนความร6อน รองเท6า 

ยา อุปกรณGทางการแพทยG  

 ทรัพยากรธรรมชาติ : ถ?านหิน ลิกไนตG เหล็ก ทองแดง ยูเรเนียม ทังสเตน ยิปซัม พลังงานน้ำ 

 นโยบายเศรษฐกิจ : ให6ความสำคัญกับการคิดค6น การวิจัย และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข?งขัน และศักยภาพการผลิต การรักษาสภาวะดุลงบประมาณ การส?งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนในรูปแบบต?าง ๆ และการลดอัตราการว?างงาน 

 

  สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  ยูโร (Euro)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร\สหรัฐ : 1 ยูโร : 1.00 ดอลลารGสหรัฐ 

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

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปa 2564) 

ผลิตภัณฑGมวลรวมในประเทศ (GDP) : 1,425,276 ดอลลารGสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 5.6%   

รายได6เฉล่ียต?อหัวต?อปx : 30,115 ดอลลารGสหรัฐ 

แรงงาน : 23.30 ล6านคน 

อัตราการว?างงาน : 14.3%  

อัตราเงินเฟ�อ :  3.1% 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : เกินดุล 1,326 ล6านดอลลารGสหรัฐ 

มูลค?าการส?งออก : 496,962 ล6านดอลลารGสหรัฐ 

สินค6าส?งออกสำคัญ : ผลิตภัณฑGส่ิงทอ ข6าวสาลี ยาสูบ ผลิตภัณฑGพลังงาน และเคมีภัณฑG  

มูลค?าการนำเข6า : 475,429 ล6านดอลลารGสหรัฐ 

สินค6านำเข6าสำคัญ : น้ำมันดิบ รถยนตG รถจักรยานยนตGและส?วนประกอบ เวชภัณฑG และก®าซธรรมชาติ 

คู?ค6าสำคัญ : ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส สหราชอาณาจักร จีน และเนเธอรGแลนดG   

 

การทหาร มีกำลังพลประจำการรวม 122,850 นาย (แยกเปXน ทบ. 71,300 นาย ทร. 20,350 นาย ทอ. 

19,750 นาย กกล.ร?วม 11,450 นาย) และ กกล.สารวัตรทหาร 75,800 นาย นอกจากน้ี ยังมี กกล.สำรอง   

อีก 14,900 นาย (แยกเปXน ทบ. 8,800 นาย ทร. 3,150 นาย ทอ. 2,350 นาย และอ่ืน ๆ 600 นาย) 

งบประมาณด6านการทหาร 1.01% ของ GDP 
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ปbญหาด#านความม่ันคง           
 ประเด็นความพยายามแยกตัวเปdนเอกราชของแคว#นกาตาลุญญา กระแสเรียกร6องเอกราช

ในแคว6นกาตาลุญญายังคงดำเนินอยู? โดยรัฐบาลสเปนเน6นจุดยืนเดิมว?า การประกาศเอกราชฝ�ายเดียวของ

แคว6นกาตาลุญญาเม่ือห6วง ต.ค.2560 ไม?ได6รับการยอมรับทางกฎหมาย เน่ืองจากขัดกับรัฐธรรมนูญแห?งชาติ

สเปนท่ีระบุชัดเจนว?าดินแดนสเปนไม?อาจแบ?งแยกได6 อย?างไรก็ดี รัฐบาล นรม.เปโดร ซานเชส มีนโยบายต?อ

แคว6นกาตาลุญญาในลักษณะผ?อนปรนกว?าสมัยรัฐบาลอดีต นรม.มาริอาโน ราคอย โดย นรม.ซานเชส พยายาม

สร6างความปรองดองระหว?างแคว6นกาตาลุญญากับแคว6นอ่ืน ๆ ยุติความขัดแย6งและการแบ?งแยก รวมถึงได6

ดำเนินการอภัยโทษนักเคล่ือนไหวชาวกาตาลุญญา 

 สำหรับความคืบหน6าล?าสุด นรม.เปโดร ซานเชส เห็นด6วยกับการเจรจาเพ่ือร้ือฟ̄°นความสัมพันธG

อันดีกับแคว6นกาตาลุญญา ขณะท่ีนาย Pere Aragonès ผู6นำแคว6นกาตาลุญญาพยายามหาข6อตกลงใหม?

ร?วมกับรัฐบาลในการจัดทำประชามติเพ่ือแยกตัวเปXนเอกราช อย?างไรก็ดี รัฐบาลท้ังสองฝ�ายยังคงพยายาม

รักษาบรรยากาศการพูดคุยอยู?ในภาวะปกติ ท้ังน้ี ศูนยGศึกษาความคิดเห็นของรัฐบาลกาตาลุญญา (CEO) 

เผยแพร?รายงานเม่ือ มิ.ย.2565 ว?า มีประชาชนท่ีคัดค6านการแยกตัวออกจากสเปนและแคว6นอ่ืนๆ ประมาณ 

52% ส?วนประชาชนท่ีสนับสนุนการแยกตัวประมาณ 41% ซ่ึงเปXนคะแนนต่ำท่ีสุดนับต้ังแต?การสำรวจคร้ังแรก

เม่ือปx 2558 สะท6อนให6เห็นว?า กลุ?มผู6สนับสนุนการแยกตัวเปXนเอกราชของแคว6นกาตาลุญญาอาจมีแนวโน6ม

ลดลงในอนาคต 

 

สมาชิกองค\การระหว0างประเทศ เข6าร?วมในองคGการระหว?างประเทศ เช?น OECD, OSCE, UN, FAO, ILO, 

IAEA, WTO, WHO, ADB (สมาชิกนอกภูมิภาค), Interpol, NATO, AIIB 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม มีท?าอากาศยาน 135 แห?ง มีทางวิ่งลาดยาง 102 แห?ง และมีทางวิ่งแบบ

ไม?ลาดยาง 33 แห?ง ลานจอดเฮลิคอปเตอรG 13 แห?ง ท?าอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ ท?าอากาศยาน Barajas     

ท่ีมาดริด เส6นทางท?อส?งก®าซ 10,481 กม. ท?อส?งน้ำมัน 358 กม. เส6นทางรถไฟระยะทาง 15,333 กม. ถนน

ระยะทาง 683,175 กม. และเส6นทางเดินทางทางน้ำ 1,000 กม. ด6านโทรคมนาคม มีโทรศัพทGพื ้นฐาน

ให6บริการประมาณ 19.63 ล6านเลขหมาย โทรศัพทGเคลื่อนที่ 55.35 ล6านเลขหมาย โดยมีระบบเครือข?ายที่

ทันสมัยและพัฒนาอย?างดี มีสถานีติดตั้งดาวเทียมภาคพื้นดินระบบ Intelsat 2 แห?ง คือ ที่มหาสมุทร

แอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย รหัสโทรศัพทGระหว?างประเทศ คือ +34 จำนวนผู6ใช6อินเทอรGเน็ต 

42.47 ล6านคน รหัสอินเทอรGเน็ต .es 

      

การเดินทาง เวลาท่ีสเปนช6ากว?าไทย 5 ชม. นักท?องเที่ยวไทยที่เดินทางเข6าสเปนจะต6องขอรับการตรวจ  

ลงตราเข6าสเปน หรือขอรับการตรวจลงตราเชงเกนท่ี สอท.สเปน/กรุงเทพฯ 
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สถานการณ\สำคัญท่ีน0าติดตาม  

 การแก6ไขปqญหาวิกฤตพลังงาน แม6สเปนเปXนประเทศท่ีพ่ึงพาการนำเข6าก®าซธรรมชาติจาก

รัสเซียค?อนข6างน6อยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคยุโรป และมีขีดความสามารถในการแปรสภาพก®าซ

ธรรมชาติเปXนอันดับ 3 ของ EU อย?างไรก็ดี สเปนต้ังเป�าลดปริมาณการบริโภคก®าซธรรมชาติให6อยู? ท่ี 

7% ซ่ึงก?อนหน6าน้ี รัฐบาลสเปนดำเนินมาตรการ Iberian Exception ตามกลไกของคณะกรรมาธิการยุโรป 

(EC) เพ่ือควบคุมราคาก®าซธรรมชาติและปรับลดราคาพลังงาน ทำให6ค?าใช6จ?ายด6านพลังงานของภาคธุรกิจและ

ภาคครัวเรือนปรับลดลงอย?างต?อเน่ือง นอกจากน้ี สเปนยังบังคับใช6มาตรการประหยัดพลังงานอย?างเข6มงวด 

โดยการกำหนดให6อาคาร สำนักงาน ร6านค6า และโรงแรมปรับอุณหภูมิภายในอาคารต่ำกว?า 27 องศาเซลเซียส

ในฤดูร6อน และ 19 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว และร6านค6าต6องป�ดไฟก?อน 22.00 น. 

 

ความสัมพันธ\ไทย-สเปน   

  สเปนเร่ิมติดต?อกับไทยต้ังแต?สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถาปนาความสัมพันธGทางการทูต

เม่ือ 23 ก.พ.2413 และลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชยGและการเดินเรือ มีแผนปฏิบัติการร?วมครอบคลุม

ทุกสาขาความร?วมมือท่ีมีศักยภาพระหว?างกัน ด6านการเมือง สเปนต6องการเพ่ิมการติดต?อปฏิสัมพันธGระดับสูง

กับไทยเพ่ือกระชับความสัมพันธGในสาขาต?าง ๆ อาทิ นโยบายการเข6าเมือง การต?อต6านการก?อการร6าย และ

อาชญากรรมข6ามชาติ การปฏิรูปสหประชาชาติ การแก6ไขปqญหาความยากจนตามเป�าหมายการพัฒนาแห?ง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ด6านเศรษฐกิจ สเปนกระชับความสัมพันธGและความร?วมมือ

กับไทยในสาขาท่ีสเปนมีศักยภาพ ได6แก? พลังงานทางเลือก การปฏิรูปโครงสร6างพ้ืนฐานการคมนาคม อุตสาหกรรม 

การเกษตร การผลิตไบโอดีเซล และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด6านการทหาร ความร?วมมือทวิภาคีใน

ด6านการฝµกอบรมทางทหาร ความช?วยเหลือพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณGไทยให6ทันสมัย โดยเฉพาะกองทัพบก 

 ด6านการค6า เม่ือปx 2564 สเปนเปXนคู?ค6าอันดับ 37 ของไทยในตลาดโลก และอันดับ 6 ของไทย

ในตลาดกลุ?ม EU มีมูลค?าการค6า 53,501 ล6านบาท โดยไทยส?งออกมูลค?า 29,039 ล6านบาท และนำเข6ามูลค?า 

24,462 ล6านบาท ไทยได6เปรียบดุลการค6า 4,578 ล6านบาท 

 สินค6าหลักท่ีไทยส?งออก ได6แก? เคร่ืองปรับอากาศและส?วนประกอบ ผลิตภัณฑGยาง รถยนตGและ

ส?วนประกอบ ยางพารา รถจักรยานยนตGและส?วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล6าและผลิตภัณฑG อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ เคร่ืองนุ?งห?ม เคมีภัณฑG เส6นใยประดิษฐG สินค6าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

 สินค6าหลักท่ีไทยนำเข6า ได6แก? เคมีภัณฑG ผลิตภัณฑGเวชกรรมและเภสัชกรรม เคร่ืองจักรกลและ

ส?วนประกอบ สินแร?โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑG อุปกรณGยานยนตG เคร่ืองจักรไฟฟ�าและส?วนประกอบ พืชและ

ผลิตภัณฑGจากพืช สัตวGและผลิตภัณฑGจากสัตวG เคร่ืองมือเคร่ืองใช6เก่ียวกับวิทยาศาสตรG การแพทยG 

 ด6านการลงทุน เม่ือปx 2563 สเปนลงทุนในไทยผ?าน BOI จำนวน 3 โครงการ มูลค?ารวม 15 ล6านบาท  

 ข6อตกลงสำคัญ : ความตกลงว?าด6วยบริการเดินอากาศ (6 ก.ย.2522) ความตกลงว?าด6วย

ความร?วมมือทางด6านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (12 ธ.ค.2529) ความตกลงว?าด6วยความร?วมมือด6านการท?องเท่ียว 

(17 มี.ค.2530) สนธิสัญญาว?าด6วยความร?วมมือในการบังคับให6เปXนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหว?าง
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ไทย-สเปน (7 ธ.ค.2526) มีผลบังคับใช6เม่ือ 20 พ.ย.2530 ความตกลงด6านวัฒนธรรม (17 มี.ค.2530) บันทึก

ความเข6าใจว?าด6วยความร?วมมือด6านการส?งกำลังบำรุงระหว?างกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมสเปน 

(18 ก.ค.2537) อนุสัญญาเพ่ือการเว6นการเก็บภาษีซ6อนและการป�องกันการเล่ียงการรัษฎากรในส?วนท่ีเก่ียวกับ

ภาษีเก็บจากเงินได6มีผลบังคับใช6ตั้งแต? 16 ก.ย.2541 แผนปฏิบัติการร?วมความตกลงว?าด6วยการยกเว6นการ

ตรวจลงตราผู6ถือหนังสือเดินทางทูต (7 ต.ค.2553) การลงนามในแผนปฏิบัติการร?วม (Joint Plan of Action) 

ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต?ปx 2553-2558 เพ่ือส?งเสริมและกระชับความสัมพันธGระหว?างไทย-สเปนในด6าน

การเมือง เศรษฐกิจ และสาขาท่ีท้ังสองฝ�ายมีความสนใจร?วมกัน (7 ต.ค.2553) อน่ึง ปqจจุบัน ท้ังสองฝ�ายไม?มี

ท?าทีท่ีจะจัดทำแผนปฏิบัติการร?วมฉบับใหม?แต?อย?างใด 

  

--------------------------------------- 
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นายเปโดร ซานเชส 

(Pedro Sánchez) 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีสเปน   

 

เกิด    29 ก.พ.2515 (อายุ 51 ปx/ปx 2566) ท่ีมาดริด 

 

สถานภาพ   สมรสกับ María Begoña Gómez เม่ือปx 2549  

 

การศึกษา   - ปริญญาตรี ด6านเศรษฐศาสตรGธุรกิจ มหาวิทยาลัย Complutense  

 - ปริญญาโท ด6านเศรษฐศาสตรGและการเมือง จาก Free University of  

Brussels 

   - ปริญญาโท ด6านผู6นำทางธุรกิจ จาก IESE Business School, University of  

   Navarra 

- ปริญญาเอกด6านธุรกิจและเศรษฐศาสตรG มหาวิทยาลัย Camilo José  

Cela  

 

ประวัติทางการเมือง 

ปx 2552-2554   - ได6รับเลือกเปXนสมาชิกสภาผู6แทนราษฎร 

ปx 2554-2556   - เว6นวรรคทางการเมืองอยู?ช?วงระยะหน่ึง เน่ืองจากผลการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือปx  

   2554 พรรค Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) มีคะแนน 

ตกต่ำลงอย?างมาก ส?งผลให6นายเปโดร ซานเชส ไม?ได6รับการจัดสรร    

ให6ได6ท่ีน่ังในสภาผู6แทนราษฎร 

ม.ค.2556    - กลับเข6าเปXนสมาชิกสภาผู6แทนราษฎรอีกคร้ัง เน่ืองจากมีท่ีน่ังว?างใน          

   สภาผู6แทนราษฎร โดยผู6ดำรงตำแหน?งคนก?อนหน6าไปปฏิบัติหน6าท่ี 

   ในตำแหน?งอ่ืน 

ก.ค.2557   - ได6รับเลือกเปXนเลขาธิการพรรค PSOE  



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 10 

2 มิ.ย.2561    - นรม.สมัยท่ี 1 

1 ก.ค.2562    - นรม.สมัยท่ี 2  

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีสเปน 

 

นรม.   Pedro Sánchez 

รอง นรม.คนท่ี 1 Nadia Calviño 

รอง นรม.คนท่ี 2 Yolanda Díaz 

รอง นรม.คนท่ี 3 Teresa Ribera 

รมว.กระทรวงการต?างประเทศ José Manuel Albares 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Pilar Liop 

รมว.กระทรวงกลาโหม Margarita Robles 

รมว.กระทรวงการคลังและกิจการพลเรือน María Jesús Montero 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Fernando Grande-Marlaska 

รมว.กระทรวงคมนาคม Raquel Sánchez Jiménez 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการฝµกอบรมด6านอาชีวะ Pilar Alegria 

รมว.กระทรวงกิจการผู6บริโภค Alberto Garzón 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม การค6า และการท?องเท่ียว Reyes Maroto 

รมว.กระทรวงเกษตรกรรม ประมง และอาหาร Luis Planas 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Carolina Darias 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรGและนวัตกรรม Diana Morant 

รมว.กระทรวงนโยบายดินแดน  Isabel Rodríguez García 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา Miquel Iceta 

รมว.กระทรวงด6านความเท?าเทียม Irene Montero 

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา Joan Subirats 

 

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

           (ต.ค.2565) 

 


