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สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
(French Republic) 

 

 
เมืองหลวง ปารีส 
 
ท่ีตั้ง ทางตะวันตกของทวีปยุโรป ติดทะเล 2 ดาน คือดานตะวันตกติดกับอาวบิสเคยและชองแคบ
อังกฤษ ดานใตติดทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยอยูระหวางอิตาลีและสเปน ถูกขนานนามตามรูปทรงของประเทศวา
แผนดินหกเหลี่ยม มีพ้ืนท่ี 643,801 ตร.กม. (รวมดินแดนโพนทะเล) เฉพาะในยุโรป 551,500 ตร.กม. (ขนาดใกลเคียง
กับไทยแตใหญกวาเล็กนอย) ขนาดใหญอันดับท่ี 44 ของโลกและมีขนาดใหญท่ีสุดในยุโรปตะวันตก (มีพ้ืนท่ีหนึ่ง
ในหาของประเทศในสหภาพยุโรป)  
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกับชองแคบอังกฤษ เบลเยียม และลักเซมเบิรก 
 ทิศตะวันออก ติดกับเยอรมนี สวิตเซอรแลนด และอิตาลี 
 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
 ทิศใต ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน อันดอรรา และสเปน 
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ภูมิประเทศ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบทางเหนือและตะวันตกเปนเนินเขา สวนท่ีเหลือเปนเทือกเขาสูง คือ
เทือกเขาพีเรนีสทางใตและเทือกเขาแอลปทางตะวันออก มีจุดสูงสุดในทวีปยุโรปตะวันตก คือ ยอดเขามงบล็อง 
(Mont Blanc) บนเทือกเขาแอลปบริเวณชายแดนฝรั่งเศส และอิตาลี 
 
ภูมิอากาศ โดยท่ัวไปอากาศเย็นในฤดูหนาว และอบอุนในฤดูรอน บริเวณทางใตติดทะเลเมดิเตอรเรเนียน
มีอากาศอบอุนกวา บางครั้งอากาศหนาวแหงดวยอิทธิพลของลมเหนือ (Mistral) ท่ีพัดจากทางเหนือสูทางใต 
 
ประชากร 68,084,217 ลานคน (ก.ค.2564) 
 
รายละเอียดประชากร  
 วัยเด็ก (0-14 ป) 18.36% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 61.18%  และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 
20.46%  อายุขัยเฉลี่ย 82.39 ป เพศชาย 79.31 ป เพศหญิง 85.61 ป อัตราการเกิด 11.77 คนตอประชากร 1,000 
คนอัตราการตาย 9.58 คนตอประชากร 1,000 คน 
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไมใหมีการจัดรวบรวมขอมูลประชาชนดวยการแบงแยกเชื้อชาติ
และสีผิว กลุมเชื้อชาติตาง ๆ ทำใหไมไดมีการสำรวจตัวเลขดังกลาว อยางไรก็ตาม ชาวฝรั่งเศสประกอบดวย       
คนหลากหลายชาติพันธุ เนื่องจากประวัติศาสตรและการอพยพจากประเทศอาณานิคม เชน ชาวเคลตสลาฟ
แอฟริกาเหนือ อินโดจีน ชนกลุมนอยบาสก ลาติน สวนอาณาเขตโพนทะเลของฝรั่งเศสเปนคนผิวดำ ผิวขาว
ลูกครึง่ระหวางผิวขาวกับผิวดำ (Mulatto) อินเดีย จีน 
 
ศาสนา รัฐธรรมนูญใหเสรีภาพการนับถือศาสนาและไมกำหนดศาสนาประจำชาติ แตอาจแบงเปน
ศาสนาคริสตซ่ึงสวนใหญเปนนิกายโรมันคาทอลิก (63-66%) อิสลาม (7-9%) พุทธ (0.5-0.75%) ยูดาย (0.5-0.75%) 
อ่ืน ๆ (0.5-1.0%) ไมนับถือศาสนา (23-28%) ท้ังนี้ ฝรั่งเศสเปนประเทศท่ีมีประชากรมุสลิมมากท่ีสุดในยุโรป 
 
ภาษา ภาษาราชการ ไดแก ภาษาฝรั่งเศส 
 
การศึกษา งบประมาณดานการศึกษา 5.5% ของ GDP  
 
วันชาต ิ 14 ก.ค. (ป 2333) Fete de la Federation หรือ Bastille Day  
 
การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบก่ึงประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีเปนประมุขและ
หัวหนาฝายบริหาร ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยใชระบบเสียงขางมากแบบเด็ดขาด (คะแนน
เสียงขางมากเกินกวา 50%) หากการเลือกตั้งรอบแรกไมมีผูใดไดเสียงขางมากเด็ดขาดก็นำผูสมัครท่ีไดลำดับ 1 
และ 2 มาเลือกตั้งในรอบท่ีสอง มีวาระดำรงตำแหนง 5 ป อยูในตำแหนงไดไมเกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคน
ปจจุบัน คือ นายเอ็มมานูเอล มาครง ดำรงตำแหนงเม่ือ 14 พ.ค.2560 กำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้ง
ตอไปในป 2565 
  ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีแตงตั้ง นรม. และ ครม. โดยตองมีเสียงรับรองจากรัฐสภา นรม.
มีบทบาทเปนหัวหนารัฐบาล นรม.คนปจจุบัน คือ นาย Jean Castex (ดำรงตำแหนง 3 ก.ค.2563) 
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 ฝายนิติบัญญัติ : เปนระบบ 2 สภา ไดแก 1) วุฒิสภาสมาชิก 348 คนมาจากการเลือกตั้งทางออม
โดยคณะบุคคลท่ีเปนตัวแทนของเขตเลือกตั้งท่ัวประเทศมณฑลโพนทะเลและชุมชนฝรั่งเศสในตางประเทศ 
มีวาระ 6 ป โดยจัดใหมีการเลือกต้ังก่ึงหนึ่งทุก 3 ป และ 2) สภาผูแทนราษฎรสมาชิก 577 คนมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงวาระ 5 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 11 และ 18 มิ.ย.2560 พรรค La République En Marche! 
หรือ Republic on the Move (REM) ที่กอตั้งโดยประธานาธิบดีมาครงและพรรคพันธมิตร ครองเสียง   
ขางมากโดยไดท่ีนั่ง 350 ท่ีนั่ง สวนการเลือกตั้งครั้งตอไปจะจัดใน มิ.ย.2565   
 วุฒิสภามีอำนาจคอนขางจำกัด กรณีท่ีท้ังสองสภาไมสามารถตกลงกันไดสภาผูแทนราษฎร     
มีอำนาจชี้ขาดและมีอำนาจในการอภิปรายไมไววางใจ ครม. โดยปกติสภาผูแทนราษฎรเปนเสียงของ
รัฐบาลและสามารถกำหนดการตัดสินใจของรัฐบาลได 
 ฝายตุลาการ : ประกอบดวย 1) ศาลฎีกา (Supreme Court of Appeals or Cour de Cassation)
คณะผูพิพากษาศาลฎีกาไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีโดยคณะกรรมการตุลาการ (ConseilSuperieurede la 
Magistraure) เปนผูเสนอรายชื่อ 2) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Council or Conseil Constitutionnel) 
ประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คนไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทานละ 3 คน และ 3) ศาลท่ัวไป (Council of State or Conseild’Etat) 
 การแบงเขตการปกครองประกอบดวย 13 แควน (Région) กับ 96 จังหวัด (Département) 
สวนดินแดนโพนทะเลมีจำนวน 5 แควน ไดแก แควน Guadeloupe และแควน Martinique ในทะเลแคริบเบียน
มหาสมุทรแอตแลนติกภูมิภาคอเมริกากลางแควน Guyane หรือ French Guiana มหาสมุทรแอตแลนติก
ภูมิภาคอเมริกาใต แควน Mayotte และแควน Réunionในมหาสมุทรอินเดียภูมิภาคแอฟริกาใตกับอีก       
5 จังหวัด (แควนละ 1 จังหวัด) นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังมีดินแดนโพนทะเลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชนเขตปกครองโพนทะเล 
(Collectivitésd’outre-mer-COM) ได แ ก  French Polynesia, St Pierre and Miquelon, Wallis and 
Futuna, Saint Martin และ Saint Bartelemy ดินแดนท่ีมีสถานะเปนอาณานิคมพิเศษ (Collectivité sui 
generis) ไดแก Nouvelle Calédonie (มีสถานะเปนชุมชน) Clipperton และ French Southern and 
Antarctic Territories   
 พรรคการเมืองสำคัญ ไดแก 1) พรรค La République En Marche! หรือ Republic on 
the Move (REM) กลุมแนวคิดการเมืองสายกลางกอตั้งโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงเปนแกนนำ
รัฐบาลปจจุบัน 2) พรรค Democratic Movement หรือ MoDEM พรรคการเมืองสายกลางและเปนพันธมิตร
กับพรรค REM 3) พรรค Les Republicainsหรือ Republican แนวคิดการเมืองขวากลางและ 4) พรรค 
National Rally แนวขวาจัด 
 กลุมกดดันทางการเมืองไดแกกลุมสหภาพแรงงานตาง ๆ ไดแก CFDT (สหภาพแรงงานท่ีมี
แนวคิดซายมีสมาชิกประมาณ 875,000 คน) CFE-CGC (สหภาพสำหรับผูทำงานในสำนักงาน/บริษัทมีสมาชิก
ประมาณ 140,000 คน) CFTC (สหภาพแรงงานเอกชนกอตั้งโดยกลุมคนงานที่นับถือศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกมีสมาชิกประมาณ 142,000 คน) CGT (สหภาพแรงงานเกาแก มีแนวคิดคอมมิวนิสต มีสมาชิก
ประมาณ 710,000 คน) FO (สหภาพแรงงานภาคเอกชนมีสมาชิกประมาณ 300,000 คน) และ MEDEF 
(แนวรวมรัฐวิสาหกิจของฝรั่งเศสมีสมาชิกประมาณ 750,000 คน) นอกจากนี้ยังมีสหภาพแรงงานในดินแดน
โพนทะเลของฝรั่งเศสดวย 
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เศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจป 2564 ใหญเปนอันดับ 7 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุน เยอรมนี 
อังกฤษและอินเดีย และอันดับ 3 ในยุโรป รองจากเยอรมนี และสหราชอาณาจักร 
 ผลผลิตการเกษตร : ขาวสาลี ธัญพืช มันฝรั่ง องุนที่ใชในการผลิตไวน หัวบีทที่ใชทำน้ำตาล 
(sugarbeets) เนื้อวัว และผลผลิตประมง 
 อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักรกล เคมี รถยนต โลหะภัณฑ เครื่องบิน เครื่องใชไฟฟา สิ่งทอ 
กระบวนการผลิตอาหาร การทองเท่ียว 
  
 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ยูโร (EUR) 
 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ยูโร : 1.16 ดอลลารสหรัฐ 
 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 ยูโร : 38.87 บาท (ต.ค.2564) 
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 2,603,004 ลานดอลลารสหรัฐ 
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : -8.1%  
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 38,625 ดอลลารสหรัฐ 
แรงงาน : 30.03 ลานคน 
อัตราการวางงาน : 8.6%  
อัตราเงินเฟอ : 0.5%  
ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 48,911 ลานดอลลารสหรัฐ 
มูลคาการสงออก : 488,345 ลานดอลลารสหรัฐ 
สินคาสงออก : เครื่องบิน (แอรบัส) เครื่องรอน อุปกรณการบินและสวนประกอบ สบู  ผงซักฟอกและ
เครื่องสำอาง เครื่องจักรกล  ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ  เครื่องจักรไฟฟา เครื่องดื่ม
ประเภทน้ำแร น้ำอัดลมและสรุา อุปกรณยานยนต เครื่องใชเบ็ดเตล็ด เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร
และการแพทย 
มูลคาการนำเขา : 582,351 ลานดอลลารสหรัฐ 
สินคานำเขา : อากาศยาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร อัญมณีและเครื่องประดับ เลนสแวนตา 
ผลิตภัณฑยาง ยางพารา รถยนตและสวนประกอบ เครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ 
คูคาสำคัญ : เยอรมนี สหรัฐฯ สเปน อิตาลี เบลเยียม สหราชอาณาจักร จีน 
 
การทหาร มีความสำคัญในฐานะ 1 ใน 5 ประเทศสมาชิกถาวรของ UNSC และครอบครองอาวุธนิวเคลียร
มากเปนอันดับ 3 ของโลก (รองจากสหรัฐฯ และรสัเซีย) กองทัพติดตั้งยุทโธปกรณกาวหนาทันสมัยติดอันดับของโลก 
 กองทัพฝรั่งเศสแบงออกเปน 4 เหลา ไดแก ทบ. ทร. ทอ. และ กกล.สารวัตรทหาร ซ่ึงประกอบดวย 
กกล.ตำรวจแหงชาติ (National Gendarmerie) ปฏิบัติหนาท่ีเปนทหารประจำการในพ้ืนท่ีชนบทและเปน
เสมือนสารวัตรทหารของกองทัพฝรั่งเศส 
 ระบบการเกณฑทหารเปนไปโดยสมัครใจสำหรับท้ังบุรุษและสตรีท่ีมีอายุ 18-25 ป ไมมีระบบ
การบังคับเกณฑทหารแตมีขอผูกพันตองประจำการในกองทัพ 12 เดือน โดยสตรีปฏิบัติงานในหนวยท่ีไมใช
หนวยปฏิบัติการ  
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 มีกำลังพลประจำการรวม 203,250 นาย (แยกเปน ทบ. 114,700 นาย ทร.34,700 นาย                  
ทอ. 40,450 นาย จนท.อ่ืน ๆ 13,400 นาย และ กกล.สารวัตรทหารท่ีประจำการ 100,500 นาย) นอกจากนี้ ยังมี 
กกล.สำรอง 41,050 นาย (แยกเปน 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 2.1% ของ GDP 
 
ปญหาดานความม่ันคง 
  1) การกอการราย ฝรั่งเศสยังเผชิญภัยคุกคามจากการกอการราย โดยเฉพาะกลุมมุสลิม     
หัวรุนแรง ท้ังนี้ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง และรัฐบาลฝรั่งเศสมีทิศทางการดำเนินนโยบายตอมุสลิมท่ี
เขมงวดมากข้ึน อาทิ วุฒิสภาฝรั่งเศสมีมติเม่ือ 30 มิ.ย.2564 รับรองรางกฎหมายตอตานการกอการราย ท่ีเพ่ิม
ความเขมงวดมาตรการตอตานการกอการราย จำกัดการเขาถึงเอกสารทางราชการท่ีมีชั้นความลับ ใหอำนาจ
รัฐบาลในการสั่งปดศาสนสถาน เขาถึงและวิเคราะหอัลกอริทึมในอินเทอรเน็ต รวมถึงเขาถึงขอมูลลูกคาของ   
ผูใหบริการโทรคมนาคม สงผลใหรางกฎหมายดังกลาวถูกวิจารณวาละเมิดเสรีภาพของประชาชน  
  2) ความเสี่ยงการกอเหตุจากกลุมขวาจัด ทางการเฝาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุม 
ขวาจัด ท่ีมีแนวคิดตอตานและตองการขับไลชาวมุสลิมและผูอพยพชาวตางชาติออกจากยุโรป โดยอาจดำเนิน
มาตรการตอกลุมขวาจัด หากพบหลักฐานการละเมิดกฎหมายและบอนทำลายเอกภาพของรัฐ อนึ่ง ฝรั่งเศสมี
รายงานการกอเหตุมุงเปาทำรายชาวมุสลิมเม่ือหวงป 2563 จำนวน 235 ครั้ง เพ่ิมข้ึนรอยละ 53 จากเม่ือป 
2562 ซ่ึงมีจำนวนการกอเหตุ 154 ครั้ง   
   
สมาชิกองคการระหวางประเทศ ท่ีสำคัญ คือ สมาชิกผูกอตั้ง UN สมาชิกถาวรของ UNSC กลุมประเทศ
ที่ใชภาษาฝรั ่งเศส (Francophone) G8, G20, OECD, OSCE, FAO, ILO, WTO, WHO, Interpol, NATO, 
ADB (สมาชิกนอกภูมิภาค), AIIB 
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและการพัฒนา
ระบบคมนาคมท่ีใชความเร็วสูง เชน ระบบรถไฟ TGV เครื่องบินคอนคอรดและระบบรถไฟใตดิน ซ่ึงบริษัทของ
ฝรั่งเศสชวยพัฒนาในหลายเมือง ไดแก มอนทรีอัล (แคนาดา) กรุงเม็กซิโกซิตี นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังเปน
ประเทศผูสงออกเทคโนโลยีนิวเคลียรท่ีสำคัญแหงหนึ่งของโลก โดยมีจีนเปนลูกคาสำคัญประเทศหนึ่ง อีกท้ังยัง
เปนแหลงความรูดานวิศวกรรมการบินและดานกฎหมาย 
 
การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 464 แหง (ป 2556) ลานจอดเฮลิคอปเตอร 1 แหง      
ทาอากาศยานนานาชาติหลักในกรุงปารีส คือ ทาอากาศยานชารลเดอโกล และทาอากาศยานออรลี เสนทาง    
ทอสงกาซ 15,322 กม. ทอสงน้ำมัน 2,939 กม. เสนทางรถไฟระยะทาง 29,640 กม. (อันดับ 10 ของโลก) 
ถนนระยะทาง 1,053,215 กม. (อันดับ 7 ของโลก) และการเดินทางทางน้ำ 8,501 กม. ดานโทรคมนาคมระบบ
การเขาถึงโทรศัพทพัฒนาดีมาก มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 37.79 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 72.04 
ลานเลขหมาย โดยมีระบบเครือขายท่ีทันสมัยและพัฒนาอยางดี ระบบเคเบิลใตน้ำเชื่อมโยงท่ัวยุโรป เอเชีย 
ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ มีสถานีติดตั้งดาวเทียมภาคพ้ืนดินมากกวา 3 ระบบ (ระบบ Intelsat 
ที่มหาสมุทรแอตแลนติก 3 แหงและมหาสมุทรอินเดีย 2 แหงระบบ Eutelsat และระบบ Inmarsat) 
รหัสโทรศัพท +33 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 55.26 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .fr 
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การเดินทาง สายการบินตรงกรุงเทพฯ-ปารีสมี 2 สายการบิน คือ Air France ของฝรั่งเศสและการบินไทย
ระยะเวลาการบินประมาณ 11 ชม. 20 นาที เวลาท่ีฝรั่งเศสชากวาไทย 5 ชม. (ปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค.) และ 6 ชม. 
(ปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค.) นักทองเท่ียวไทยท่ีเดินทางเขาฝรั่งเศสจะตองขอรับการตรวจลงตราเขาฝรั่งเศสหรือ   
วีซาเชงเกนท่ี สอท.ฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ ไทยมีขอตกลงกับฝรั่งเศสในการยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือ
เดินทางทูตระหวางกัน โดยสามารถพำนักในแตละประเทศไมเกิน 90 วัน นอกจากนี ้ นักทองเที ่ยวชาว
ฝรั่งเศสไดรับยกเวนการตรวจลงตราสำหรับการพำนักในไทยไมเกิน 30 วัน 
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 
 1) ฝรั่งเศสจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไปในป 2565 โดยกำหนดการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีรอบแรกใน 10 เม.ย.2565 ซ่ึงหากในรอบแรกไมมีผูสมัครคนใดไดคะแนนเสียงขางมาก             
ก็จะจัดการลงคะแนนรอบสองใน 24 เม.ย.2565 ท้ังนี้ ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง คนปจจบุันยังไมระบุวา
จะลงแขงขันรับเลือกตั้งอีกสมัยหรือไม ขณะท่ีนาง Marine Le Pen หัวหนาพรรค Nationa Rally (RN) 
แนวคิดขวาจัด ระบุวาจะลงสมัครรับเลือกต้ังดังกลาว และจะผลักดันนโยบายควบคุมผูอพยพใหเขมงวดข้ึน 
และเนนใหสิทธแิกพลเมืองฝรั่งเศสเปนอันดับแรกในการเขาถึงสวัสดิการสังคมดานตาง ๆ  
 2) แนวทางการผอนปรนมาตรการควบคุมโรค การเปดประเทศรบันักทองเท่ียว และการฟนฟู
เศรษฐกิจหากสถานการณวิกฤตโรค COVID-19 เริ่มผอนคลายลง รวมถึงความรวมมือของฝรั่งเศสกับเยอรมนี 
ในฐานะกลุมประเทศแกนนำสำคัญของภูมิภาคในการขับเคลื่อนบทบาทของ EU ดานตาง ๆ อาทิ การสนับสนุน
กองทุนฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตโรค COVID-19 
 3) การฟนฟูความสัมพันธระหวางฝรั่งเศสกับตางประเทศ จากกรณีการจัดตั้งกลุมพันธมิตร 
AUKUS (ประกอบดวยออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ) โดยฝรั่งเศสยังคงไมพอใจออสเตรเลียท่ี
ยกเลิกสัญญาโครงการเรือดำน้ำกับฝรั่งเศส มูลคา 65,636 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ ฝรั่งเศสประกาศ
ยกเลิกการหารือทวิภาคีระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส-สหราชอาณาจักร เม่ือหวง ก.ย.2564 
และเรียกตัวเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงแคนเบอรราและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กลับประเทศชั่วคราวดวย 
และตอมาฝรั่งเศสสงตัวเอกอัครราชทูตท้ังสองคนกลบัไปประจำการตามเดิม 
 
ความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศส 
 ฝรั่งเศสกับไทยมีความสัมพันธกันมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณมหาราชและพระเจาหลุยสท่ี 14 ไทยและฝรั่งเศสสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 15 ส.ค.2399 
โดยลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชยและการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and 
Navigation) ป 2432 ไทยตั้งสำนักงานและแตงตั้งอัครราชทูตประจำปารีสและยกฐานะข้ึนเปน สอท. เม่ือป 2492 
 ดานการเมือง พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นรม.นำคณะรัฐมนตรีและนักธุรกิจชั้นนำเยือน
ฝรั่งเศสอยางเปนทางการระหวาง 22-26 มิ.ย.2561 จากนั้น พล.อ. ประยุทธ เยือนฝรั่งเศสอีกครั้งในปเดียวกัน 
เม่ือ 11-12 พ.ย.2561 เพ่ือเขารวมพิธีวันรำลึกการครบรอบ 100 ป การยุติสงครามโลกครั้งท่ี 1 และพิธีเปดการ
ประชุม Paris Peace Forum  
 ความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศส ยกระดับเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกัน โดยไทยและ
ฝรั่งเศสเคยจัดทำแผนปฏิบัติการรวม (Joint Plan of Action) มาแลว 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 ระหวางป 2547-2551 
และฉบับท่ี 2 ระหวางป 2553-2557 เปนกรอบท่ีตอยอดความรวมมือในสาขาท่ีสองประเทศมีผลประโยชน
รวมกันอยางเปนรูปธรรมซ่ึงวางรากฐานความสัมพันธและความรวมมือระหวางสองประเทศใหครอบคลุมเกือบ



   ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

7 

ทุกมิติ (Comprehensive partnership) โดยท้ังสองฝายตระหนักถึงความจำเปนตองทบทวนความสัมพันธ
และความรวมมือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน เพ่ือกำหนด
ทิศทางท่ีเหมาะสมในอนาคต  
 นอกจากนี้ ท้ังสองฝายอยูระหวางดำเนินการแผนจัดทำราง Roadmap ไทย-ฝรั่งเศส ท่ีมุง
รักษาความสัมพันธทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีในทุกมิติ โดยเนนความเปนรูปธรรมและเห็นผล (results-
oriented) เพ่ือนำไปสูการยกระดับความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (strategic partnership)  โดย 
Roadmap จะวางแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธและความเปนหุนสวนใน 3 เสาหลัก บนพ้ืนฐานของ
ความม่ันคง ความม่ังค่ัง และยั่งยืน ไดแก 1) หุนสวนดานการเมืองและความม่ันคง (Political and Security 
Partnership)  2) หุนสวนดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน (Economic Partnership) และ 3) หุนสวน
ระดับประชาชน (People’s Partnership)/หุนสวนในสาขาท่ีมีประโยชนรวมกัน (Sectoral Partnership) 
 ดานเศรษฐกิจ เม่ือป 2563 ฝรั่งเศสเปนคูคาอันดับ 23 ของไทย และอันดับ 4 ใน EU มูลคา
การคา 119,240.15 ลานบาท ไทยสงออก 48,944.29 ลานบาท และนำเขา 70,295.86 ลานบาท ไทยเสียเปรียบ
ดุลการคา 21,351.57 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เลนซ อัญมณีและเครื่องประดับ 
สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณการบินและสวนประกอบ สบู ผงซักฟอกและ
เครื่องสำอาง เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ 
 ดานการลงทุน เม่ือป 2563 ฝรั่งเศสไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทยจำนวน 15 
โครงการมูลคา 234 ลานบาท  
 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2563 นักทองเท่ียวฝรั่งเศสเดินทางมาไทย 236,527 คน ลดลงจาก
745,318 คน เม่ือป 2562  
 จำนวนคนไทยในฝรั่งเศสเม่ือป 2562 มีประมาณ 36,480 คน 
 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน (27 ธ.ค.2517) หนังสือ
แลกเปลี่ยนวาดวยบริการเดินอากาศ (7 เม.ย.2518) ซ่ึงมีการทบทวนเปนระยะ ความตกลงวาดวยความรวมมือทาง
วัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร (16 ก.ย.2520) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ (16 ก.ย.2520) 
อนุสัญญาความรวมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา (โอนตัวนักโทษ) (26 มี.ค.2526) 
ความตกลงสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดภูเก็ตกับเมืองนีซ (13 ธ.ค.2532) 
คณะทำงานรวมทางการคาไทย-ฝรั่งเศส (17 ก.พ.2538) อนุสัญญาวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่อง
ทางอาญาไทย-ฝรั่งเศส (11 ก.ย.2540) บันทึกความเขาใจในการกอตั้ง French-Thai Business Council 
(14 พ .ย.2540) ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางไทย-ฝรั่งเศสดานไปรษณียและโทรคมนาคม 
(30 พ.ย.2541) ความตกลงวาดวยความรวมมือในการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ (28 มิ.ย.2541) 
ความตกลงวาดวยความรวมมือดานอุดมศึกษาและการวิจัยไทย-ฝรั่งเศส (23 เม.ย.2542) ความตกลงระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสเก่ียวกับความรวมมือทางดานเทคโนโลยี
อวกาศและการประยุกตใช (27 ม.ค.2543) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการสงกำลังบำรุงทางทหาร
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส (26 เม.ย.2543) บันทึกความเขาใจ
ระหวาง BOI กับหนวยงานสงเสริมการลงทุนของฝรั่งเศส (UBIFRANCE) (18 ก.พ.2549) ความตกลงวาดวย
ความรวมมือดานไปรษณียเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย-ฝรั่งเศส (18 ก.พ.2549) ความตกลงจัดตั้ง
สำนักงานเพ่ือการพัฒนาในประเทศไทย (18 ก.พ.2549) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสำหรับ
การพำนักระยะสั้นแกผูถือหนังสือเดินทางทูต (21 มิ.ย.2553) ขอตกลงการหารือของเจาหนาท่ีระดับสูงดาน
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เศรษฐกิจระหวางไทยกับฝรั่งเศสป 2553-2557 (19 ต.ค.2553) ความรวมมือดานการปองกันประเทศ 
ความตกลงดานการศึกษา บันทึกความรวมมือดานสาธารณสุข ความตกลงดานความเปนหุนสวนระหวาง
ฝรั่งเศสกับอาเซียน (ก.พ.2556) อนุสัญญาวาดวยความรวมมือระบบรางระหวางไทย-ฝรั่งเศส (18 มิ.ย.2556)
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการดานยาสัตว (11 ก.ย.2558) บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ทางวิชาการดานยางพารา ฉบับท่ี 3 (19 ม.ค.2560) ความตกลงสัญญาดาวเทียม THEOS 2 ระหวางสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิศาสตรสารสนเทศ (GISTDA) กับบริษัท Airbus Defense & Space             
(15 มิ.ย.2561) 
 

--------------------------------------- 
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นายเอ็มมานูเอลมาครง 
(Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron) 

 
ตำแหนง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 
 
เกิด 21 ธ.ค.2520  (อายุ 45 ป/ป 2565) ท่ีเมือง Amiens ในครอบครัวมีฐานะ  
 
สถานภาพ  สมรสกับนาง Brigitte Trogneux (อาย ุ69ป/ป 2565) เม่ือป 2550 ไมมีบุตรดวยกัน 

 พบรักกันขณะท่ีนายมาครงอายุ 15 ป ระหวางท่ีนายมาครงเรียนอยูในโรงเรียน 
 ท่ีนาง Trogneux เปนครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
การศึกษา - จบการศึกษาดานปรัชญาจากมหาวิทยาลัย Paris Nanterre ปริญญาโทดาน
  ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีสถาบัน Sciences Po (Paris Institute of Political
  Studies) 
 - จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นสูง École Nationale d’ Administration
  (ENA) 
 
ประวัติการทำงาน - นักการธนาคาร/นักการเงิน 
 - ท่ีปรึกษาประธานาธิบดี อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจสมัยประธานาธิบดี 
  François  Hollande จัดตั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อ En Marche !  
  (On The Move !) เม่ือป 2559 ตอมาเปลี่ยนเปนพรรคการเมืองในชื่อเดียวกัน 
 
ประวัติทางการเมือง - มีแนวคิดเสรีนิยม นิยมสหภาพยุโรป (EU) แตตองการให EU ปฏิรูปองคกรเพ่ือ
  ลดการเติบโตของกระแสชาตินิยมและประชานิยม 
 - สนับสนุนการเปดรานคาในวันอาทิตย สงเสริมธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจแบบ Startup 
 - ปฏิรูประบบบำนาญ ลดตำแหนงงานและการใชจายในหนวยราชการแตตองการเพ่ิม
  การลงทุนภาครัฐในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 - ลดภาษีบริษัท ใหอำนาจนายจางเจรจาเรื่องชั่วโมงทำงานกับพนักงานโดยตรง
  หามการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในโรงเรียนสำหรับเด็กท่ีอายุต่ำกวา 15 ป 
 

------------------------------------- 
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ประมุขและคณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส 
 

ประธานาธิบดี        Emmanuel Jean-Michel Frédéric 
         Macron 
นรม.        Jean Castex 
รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Jean-Yves Le Drian 
รมว.กระทรวงการศึกษาแหงชาติ เยาวชน และกีฬา   Jean-Michel Blanquer 
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั    Bruno Le Maire 
รมว.กระทรวงกลาโหม       Florence Parly 
รมว.กระทรวงมหาดไทย      Gerald Darmanin 
รมว.กระทรวงแรงงาน การจางงาน และบูรณาการ   Elisabeth Borne 
รมว.กระทรวงการเปลี่ยนผานทางนิเวศวิทยา   Barbara Pompili 
รมว.กระทรวงการสรางความเปนปกแผนแหงดินแดน  Jacqueline Gourault 
รมว.กระทรวงยุติธรรม        Eric Dupond-Moretti 
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม      Roselyne Bachelot 
รมว.กระทรวงฝรั่งเศสโพนทะเล     Sebastien Lecornu 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Olivier Veran 
รมว.กระทรวงกิจการทางทะเล      Annick Girardin 
รมว.กระทรวงการศึกษาระดับสูงการวิจัยและนวัตกรรม  Frédérique Vidal 
รมว.กระทรวงเกษตรกรรมและอาหาร    Julien Denormandie 
รมว.กระทรวงการปฏิรปูภาครัฐและงานพลเรอืน   Amelie de Montchalin 
 

---------------------------------------- 
(ต.ค.2564) 
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