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ราชอาณาจักรสเปน 

(Kingdom of Spain) 
 

 
 

เมืองหลวง มาดริด 

 

ท่ีตั้ง  ยุโรปตะวันตกเฉียงใต (คาบสมุทรไอบีเรีย) ติดกับอาว Biscay ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และเทือกเขาพิเรเน มีพ้ืนท่ี 505,992 ตร.กม. ขนาดใหญลำดับท่ี 51 ของโลก 

(ไทยลำดับท่ี 50) โดยแบงเปนพ้ืนดิน 498,980 ตร.กม. และนานน้ำ 6,390 ตร.กม. จุดยุทธศาสตรสำคัญของสเปน 

คือ ชองแคบยิบรอลตารซึ่งอยูทางใตของประเทศ ทำใหสเปนเปนพื้นที่เชื่อมโยงยุโรปกับแอฟริกา และ     

ทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
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อาณาเขต   

 ทิศเหนือ ติดกับทะเลกันตาบริโก อันดอรรา และฝรั่งเศส                

 ทิศใต ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน ชองแคบยิบรอลตาร และ  

  มหาสมุทรแอตแลนติก 

  ทิศตะวันออก ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

  ทิศตะวันตก ติดกับโปรตุเกสและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

ภูมิประเทศ สวนท่ีเปนคาบสมุทร คือ คาบสมุทรไอบีเรีย และดินแดนทางเหนือของโมร็อกโก ไดแก Ceuta 

และ Melilla และมีพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเปนหมูเกาะ คือ หมูเกาะบาเลอาริค และหมูเกาะคะเนรี 

 

ภูมิอากาศ ฤดูรอนมีอุณหภูมิปานกลาง มีเมฆมาก และอากาศเย็นบริเวณชายฝง ฤดูหนาวมีเมฆมาก 

และอากาศเย็น สเปนประสบภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแลง อุทกภัย 

 

ประชากร  47,260,584 คน (ก.ค.2564) 

    

รายละเอียดประชากร   สเปน 84.8% โมร็อกโก 1.7% โรมาเนีย 1.2% อ่ืน ๆ 12.3% อัตราสวนประชากร

จำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 15.02% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 66.5% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 

18.49% อายุขัยเฉลี ่ยของประชากร 82.21 ป อายุขัยเฉลี่ยของชาย 79.22 ป อายุขัยเฉลี่ยของหญิง 

85.39 ป อัตราการเกิด 8.05 คน ตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9.78 คนตอประชากร 1,000 คน 

 

ศาสนา   รัฐธรรมนูญสเปนฉบับป 2521 ไดถอนการรับรองศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนศาสนา

ประจำชาติ แตยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมสเปน ปจจุบันมีผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 58.2% 

ศาสนาอ่ืน ๆ รวมถึงไมนับถือศาสนา 41.8% 

 

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

และบาสก 2%  

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 98.4% งบประมาณดานการศึกษา 4.2% ของ GDP 

  

การกอตั้งประเทศ   

 ชนชาติตาง ๆ ไดเขามามีอิทธิพลและยึดครองดินแดนประเทศสเปนต้ังแตสมัยโบราณ เริ่มจาก

ชาวไอบีเรีย และชาวบาสก (ยุคกอนประวัติศาสตร) ชาวเคลตและชาวฟนีเซียโบราณ (ศตวรรษที่ 8 

กอนคริสตกาล) ชาวกรีก (ศตวรรษท่ี 7 กอนคริสตกาล) ชาวคาทาจีเนีย (ศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล) และ
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ชาวโรมัน (ศตวรรษท่ี 2 และ 1 กอนคริสตกาล) โดยจัดตั้งอาณาจักรคริสตแหงสเปน ในยุคคริสตกาลอยูภายใต

การปกครองของวิซิกอทชนเผาพันธุเยอรมันถึง 3 ศตวรรษ หลังจากนั้นในป 1254 เสียดินแดนใหแกชาวมัวร 

(ชาวอาหรับจากแอฟริกาเหนือ) สงผลใหสเปนแบงเปนชุมชนชาวคริสตในพ้ืนท่ีทางเหนือ และชุมชนมุสลิม (มัวร)   

ในพ้ืนท่ีทางใตซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนใหญของสเปน เม่ือป 2035 ราชอาณาจักรกาสเตลและอารากอนขับไลชาวมัวร

ออกจากคาบสมุทรไอบีเรียไดสำเร็จ และปเดียวกันคริสโตเฟอร โคลัมบัสไดคนพบโลกใหม นำไปสูการกำเนิด

จักรวรรดิสเปนท่ีแผขยายไปท่ัวโลก สเปนกลายเปนประเทศท่ีมีอำนาจมากท่ีสุดในยุโรปในชวงกอนศตวรรษท่ี 16 

จนถึงตนศตวรรษท่ี 19 

  สเปนตองเผชิญกับสงครามกลางเมืองในชวงป 2479-2482 และอยูภายใตการปกครองระบอบ

เผด็จการของจอมพลฟรานซิสโก ฟรังโก นานถึง 36 ป (ป 2482-2518) หลังจากจอมพลฟรังโกถึงแกอสัญกรรม 

จึงปรับเปลี่ยนมาสูระบอบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คารลอสท่ี 1 (Juan Carlos I) เปนประมุข 

 

วันชาต ิ 12 ต.ค. (ป 2035 ท่ีโคลัมบัสคนพบทวีปอเมริกา)       

 

การเมือง การปกครองเปนแบบรัฐสภามีกษัตริยเปนประมุข ปจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 

(Felipe 6) ทรงข้ึนครองราชยเม่ือ 19 มิ.ย.2557 ตอจากสมเด็จพระราชาธิบดีฆวนคารลอส ท่ี 1 ท่ีสละราชบัลลังก 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดรับการรับรองจากสภานิติบัญญัติ เมื่อ 31 ต.ค.2521 และผานการลงประชามติ 

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

  แบงเขตการปกครองเปนแควนอิสระ 17 แควน (autonomous communities) และ 2 จังหวัด

อยูทางตอนเหนือของโมร็อกโก (autonomous provinces) รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหแควนตาง ๆ มีสิทธิ

ในการปกครองตนเองในระดับท่ีตางกันตามภูมิหลังการปกครองตนเองของแตละแควน โดยท่ีแตละแควนมีสภา

ของตนเอง มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทุก ๆ 4 ป ไดรับสิทธิและอำนาจบริหารทองถ่ินของตนเอง แควนอิสระ 17 แควน 

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

Leon 9) Cataluna 10) Communidad 11) Valenciana 12) Extremadura 13) Galicia 14) La Rioja 

15) Madrid 16) Melilla และ 17) Murcia สวนจังหวัดอิสระ ไดแก Navarra และ Pais Vasco (Basque 

Country)  

  ฝายบริหาร : รัฐบาลเปนผูใชอำนาจและทำหนาท่ีฝายบริหารภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

เปนผูกำหนดและดำเนินนโยบายท้ังภายในและตางประเทศ รวมท้ังการปองกันประเทศ รัฐบาลประกอบดวย นรม. 

(President of the Government) รอง นรม. รมว. และ รมต.อ่ืน ๆ การแตงตั้ง นรม. สมเด็จพระราชาธิบดีทรง

ปรึกษาหารือกับผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในรัฐสภาแลวเสนอชื่อผูเห็นสมควรไดรับการเลือกตั้งให

สภาผูแทนราษฎรรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดี จึงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง นรม. และ นรม.จะเปนผูเสนอรายชื่อ ครม. เพ่ือใหสมเด็จพระราชาธิบดี 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยไมจำเปนตองขอรับความไววางใจจากรัฐสภาอีก สวนพระราชกรณียกิจ

เก่ียวกับราชการจะตองมี นรม. หรือ รมต.ท่ีเก่ียวของหนึ่งคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพ่ือรับผิดชอบ    

ในพระราชกรณียกิจนั้น รัฐบาลมีวาระ 4 ป หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งท่ัวไป  
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  การเลือกตั้งทั่วไปจัดข้ึนเม่ือ 10 พ.ย.2562 นายเปโดร ซานเชส หัวหนาพรรค Spanish 

Socialist Workers’ Party (PSOE) รับตำแหนง นรม. เปนรัฐบาลผสมเสียงขางนอย โดยฝายรัฐบาลมีจำนวน 

155 ท่ีนั่ง ประกอบดวย 2 พรรคหลัก ไดแก พรรค PSOE 120 ท่ีนั่ง และพรรค United We Can หรือ Unidas 

Podemos (UP) 35 ท่ีน่ัง และมีกลุมพรรคการเมืองตาง ๆ ท่ีใหการสนับสนุนฝายรัฐบาลอีก 13 ท่ีนั่ง สวนฝายคาน

มีจำนวน 182 ท่ีนั่ง ประกอบดวยพรรคหลัก อาทิ พรรค People’s Party (PP) 88 ท่ีนั่ง พรรค VOX 52 ที่นั่ง 

พรรค Republican Left of Catalonia (ERC) 13 ท่ีนั่ง    

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา (National Assembly) ไดแก 1) วุฒิสภา (Senate หรือ Senado) 

มีสมาชิก 266 ท่ีนั่ง วาระ 4 ป โดย 208 ท่ีนั่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีก 58 ท่ีนั่งมาจากการแตงตั้งของ

สภานิติบัญญัติทองถ่ิน และ 2) สภาผูแทนราษฎร (Congress of Deputies หรือ Congreso de los Didputados) 

มี 350 ท่ีนั่ง วาระ 4 ป  

  หลักเกณฑการเลือกตั้งกำหนดวา  ผูท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ สำหรับ

ผูลงสมัครรับเลือกตั้งไมจำเปนตองสังกัดพรรคการเมือง ในกรณีที่เปน รมต.ในคณะรัฐบาล (ไมรวมถึง นรม.) 

ขาราชการ พลเรือน และทหารจะตองลาออกจากตำแหนงกอนจึงจะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งได 

  ฝายตุลาการ : รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไววา ผูพิพากษาและ จนท.ตุลาการ เปนผูมีอำนาจและ

หนาท่ีบริหารราชการตุลาการอยางอิสระในนามของสมเด็จพระราชาธิบดี ผูใดจะถอดถอน ไลออก สั่งพักราชการ 

และโยกยายมิได เวนแตการกระทำขางตนจะเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

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

มีนาง Christina Narbona เปนหัวหนาพรรค 2) พรรค United We Can /Unidas Podemos (UP) มีผูนำพรรค 

คือ นาง  Yolanda Diaz  3) พรรค People’s Party (PP) แนวคิดกลางขวามีนาย Pablo Casado เปนหัวหนาพรรค 

4) พรรค VOX แนวคิดขวาจัด มีนาย Santiago Abascal เปนหัวหนาพรรค นอกจากนี้ ยังมีพรรคการเมืองท่ี

ผลักดันการแยกแควนกาตาลุญญาใหเปนเอกราชจากการปกครองโดยรัฐบาลสเปน เชน พรรค Republican Left 

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

มีผูนำพรรค คือ นาง Laura Borras รวมถึงพรรคการเมืองท่ีสงเสริมการแยกตัวเปนเอกราชของแควนบาสก 

เชน พรรค Basque Nationalist Party (PNN) มีนาย Andoni Ortuzar เปนผูนำพรรค และพรรค Basque 

Country Unite (EHB) มีนาย Arnaldo Otegi เปนผูนำพรรค 

 

เศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจอันดับท่ี 13 ของโลก และอันดับ 5 ในยุโรป มีเทคโนโลยีในการพัฒนาผลผลิต

ทางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงท่ีทันสมัยในอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมท้ังดานพลังงานทดแทน  

 ผลผลิตการเกษตร : เมล็ดพันธุขาว น้ำมันมะกอก ไวนที่ผลิตจากองุน หัวบีตที่ใชทำน้ำตาล 

(sugar beets) การประมง 

 อุตสาหกรรม : สิ่งทอและเครื่องนุงหม (รวมถึงรองเทา) อาหารและเครื่องด่ืม โลหะและผลิตภัณฑเคมี 

การตอเรือและรถยนต เครื่องจักรกล การทองเที่ยว ผลิตภัณฑท่ีทำจากดินเหนียวและทนความรอน รองเทา 

ยา อุปกรณทางการแพทย  
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 ทรัพยากรธรรมชาติ : ถานหิน ลิกไนต เหล็ก ทองแดง ยูเรเนียม ทังสเตน ยิปซัม พลังงานน้ำ 

 นโยบายเศรษฐกิจ : ใหความสำคัญกับการคิดคน การวิจัย และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแขงขัน และศักยภาพการผลิต การรักษาสภาวะดุลงบประมาณ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนในรูปแบบตาง ๆ และการลดอัตราการวางงาน 

 

  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ยูโร (Euro)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ยูโร : 1.16 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :   1 ยูโร : 38.87 บาท (ต.ค.2564) 

 

ดัชนเีศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1,281,199 ดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -10.8%   

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 27,057 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 22.79 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 15.7%  

อัตราเงินเฟอ :  -0.3% 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : เกินดุล 8,664 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 306,995 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

สวนประกอบและอุปกรณยานยนต สัตวน้ำสดแชเย็น/ แชแข็ง/ แปรรูป/ ก่ึงสำเร็จรูปเครื่องจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

มูลคาการนำเขา : 324,993 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง 

ยางพารา เคมีภัณฑ ผลไมกระปองและแปรรูป เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑรถจักรยานยนตและ

สวนประกอบ เสนใยประดิษฐ เครื่องนุงหม 

คูคาสำคัญ : ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส สหราชอาณาจักร จีน และเนเธอรแลนด   

 

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

19,750 นาย กกล.รวม 11,450 นาย และ กกล.สารวัตรทหาร 75,800 นาย) นอกจากนี้ ยังมี กกล.สำรองอีก 

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

ดานการทหาร 1.4% ของ GDP 
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ปญหาดานความม่ันคง           
 ประเด็นความพยายามแยกตัวเปนเอกราชของแควนกาตาลุญญา กระแสเรียกรองเอกราช

ในแควนกาตาลุญญายังคงดำเนินอยู โดยรัฐบาลสเปนเนนจุดยืนเดิมวา การประกาศเอกราชฝายเดียวของ

แควนกาตาลุญญาเม่ือหวง ต.ค.2560 ไมไดรับการยอมรับทางกฎหมาย เนื่องจากขัดกับรัฐธรรมนูญแหงชาติ

สเปนท่ีระบุชัดเจนวาดินแดนสเปนไมอาจแบงแยกได อยางไรก็ดี รัฐบาล นรม.เปโดร ซานเชส มีนโยบายตอ

แควนกาตาลุญญาในลักษณะผอนปรนกวาสมัยรัฐบาลอดีต นรม.มาริอาโน ราคอย โดย นรม.ซานเชส พยายาม

สรางความปรองดองระหวางแควนกาตาลุญญากับแควนอ่ืน ๆ ยุติความขัดแยงและการแบงแยก รวมถึงได

ดำเนินการอภัยโทษนักเคลื่อนไหวชาวกาตาลุญญา 

 สำหรับความคืบหนาลาสุด นรม.เปโดร ซานเชน พบหารือกับนาย Pere Aragones ผูนำ

แควนกาตาลุญญาเปนครั้งแรกเม่ือ 15 ก.ย.2564 ท่ีเมืองบารเซโลนา เมืองหลวงของแควนกาตาลุญญา เพ่ือหา

ขอตกลงรวมท่ีจะนำไปสูแกไขความขัดแยงทางการเมืองกรณีการเรียกรองเอกราชของแควนกาตาลุญญา โดย 

นรม.ซานเชสระบุวา การแกปญหาดังกลาวจำเปนตองอาศัยระยะเวลา อยางไรก็ดี การพบหารือครั้งนี้มี

ความสำคัญในการสานตอความสัมพันธระหวางรัฐบาลสเปนและรัฐบาลแควนกาตาลุญญาตอไป ขณะท่ีฝาย

แควนกาตาลุญญาตองการผลประโยชนจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับสเปน แตยังคงยืนยันการผลักดัน

การเรียกรองเอกราชตอไปเชนกัน 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เขารวมในองคการระหวางประเทศ เชน OECD, OSCE, UN, FAO, ILO, 

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

 

การขนสงและโทรคมนาคม มีทาอากาศยาน 135 แหง มีทางวิ่งลาดยาง 102 แหง และมีทางวิ่งแบบ

ไมลาดยาง 33 แหง ลานจอดเฮลิคอปเตอร 13 แหง ทาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ ทาอากาศยาน Barajas     

ท่ีมาดริด เสนทางทอสงกาซ 10,481 กม. ทอสงน้ำมัน 358 กม. เสนทางรถไฟระยะทาง 15,333 กม. ถนน

ระยะทาง 683,175 กม. และเสนทางเดินทางทางน้ำ 1,000 กม. ดานโทรคมนาคม มีโทรศัพทพื ้นฐาน

ใหบริการประมาณ 19.63 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนที่ 55.35 ลานเลขหมาย โดยมีระบบเครือขายที่

ทันสมัยและพัฒนาอยางดี มีสถานีติดตั ้งดาวเทียมภาคพื้นดินระบบ Intelsat 2 แหง คือ ที่มหาสมุทร

แอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย รหัสโทรศัพทระหวางประเทศ คือ +34 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 

42.47 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .es 

      

การเดินทาง การบินไทยบินตรงกรุงเทพฯ-มาดริด ระยะเวลาการบินประมาณ 12 ชม. 40 นาที เวลาท่ี

สเปนชากวาไทย 5 ชม. นักทองเที่ยวไทยที่เดินทางเขาสเปนจะตองขอรับการตรวจลงตราเขาสเปน หรือ

ขอรับการตรวจลงตราเชงเกนท่ี สอท.สเปน/กรุงเทพฯ 
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สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม  

 การฟนฟูเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตโรค COVID-19 แผนฟนฟูเศรษฐกิจสเปน (Recovery Plan) 

ไดรับการเห็นชอบจากจาก EU เมื่อหวงกลาง ก.ค.2564 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการอุดหนุนจาก EU 

เพื่อชวยเหลือประเทศสมาชิกในการฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 

แผนดังกลาววางแนวทางอยางครอบคลุมเพื่อการปรับปรุงเศรษฐกิจสเปนใหทันสมัย กระตุนการเติบโต 

การสรางงาน และเพื่อพรอมรับมือกับความทาทายในอนาคต ภายใตแผนดังกลาว รัฐบาลสเปนจะ

ผลักดันการลงทุนภาครัฐมูลคา 140,000 ลานยูโรจนถึงป 2569 เนนเสาหลักการปฏิรูป 4 ดาน ไดแก 

ดานการตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอม ดานดิจิทัล การเปนหนึ่งเดียวทางสังคมและดินแดน และความเทาเทียมกัน

ทางเพศ ขณะท่ีการประเมินของธนาคารกลางสเปนเม่ือ 21 ก.ย.2564 คาดการณวาเศรษฐกิจสเปนป 2564 

จะเติบโต 6.3% สำหรับป 2565-2566 จะเติบโตตอเนื่องท่ี 6.5% และ 7% ตามลำดับ 

 

ความสัมพันธไทย-สเปน  

  สเปนเริ่มติดตอกับไทยต้ังแตสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถาปนาความสัมพันธทางการทูต

เม่ือ 23 ก.พ.2413 และลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชยและการเดินเรือ มีแผนปฏิบัติการรวมครอบคลุม

ทุกสาขาความรวมมือท่ีมีศักยภาพระหวางกัน ดานการเมือง สเปนตองการเพ่ิมการติดตอปฏิสัมพันธระดับสูง

กับไทยเพ่ือกระชับความสัมพันธกับไทยในสาขาตาง ๆ อาทิ นโยบายการเขาเมือง การตอตานการกอการราย และ

อาชญากรรมขามชาติ การปฏิรูปสหประชาชาติ การแกไขปญหาความยากจนตามเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ดานเศรษฐกิจ สเปนกระชับความสัมพันธและความรวมมือ

กับไทยในสาขาท่ีสเปนมีศักยภาพ ไดแก พลังงานทางเลือก การปฏิรูปโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคม อุตสาหกรรม 

การเกษตร การผลิตไบโอดีเซล และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดานการทหาร ความรวมมือทวิภาคีใน

ดานการฝกอบรมทางทหาร ความชวยเหลือพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณไทยใหทันสมัย โดยเฉพาะกองทัพบก 

 ดานการคา เม่ือป 2563 สเปนเปนคูคาอันดับ 34 ของไทยในตลาดโลก และอันดับ 6 ของไทย

ในตลาดกลุม EU มีมูลคาการคา 44,002.03 ลานบาท โดยไทยสงออกมูลคา 23,053.70 ลานบาท และนำเขา

มูลคา 20,948.33 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 2,105.37 ลานบาท  

 สินคาหลักท่ีไทยสงออก ไดแก เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง รถยนต

และสวนประกอบ ยางพารา รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เคมีภัณฑ อัญมณีและเครื่องประดับ เสนใย

ประดิษฐ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 

 สินคาหลักที่ไทยนำเขา ไดแก เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกล

และสวนประกอบ สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ อุปกรณยานยนต 

พืชและผลิตภัณฑจากพืช ผลิตภัณฑโลหะ สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว  น้ำมันสำเร็จรูป 

 ดานการลงทุน เม่ือป 2563 สเปนลงทุนในไทยผาน BOI จำนวน 3 โครงการ มูลคารวม 26 ลานบาท  

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ (6 ก.ย.2522) ความตกลงวาดวย

ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (12 ธ.ค.2529) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียว 
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(17 มี.ค.2530) สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหวาง

ไทย -สเปน  (7 ธ .ค .2526) มีผลบั งคับใช เม่ือ 20 พ .ย .2530 ความตกลงดานวัฒนธรรม (17 มี .ค .2530)        

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการสงกำลังบำรุงระหวางกระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหม

สเปน (18 ก.ค.2537) อนุสัญญาเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการรัษฎากรในสวนท่ี

เก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินไดมีผลบังคับใชตั้งแต 16 ก.ย.2541 แผนปฏิบัติการรวมความตกลงวาดวยการ

ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางทูต (7 ต.ค.2553) การลงนามในแผนปฏิบัติการรวม (Joint Plan 

of Action) ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตป 2553-2558 เพ่ือสงเสริมและกระชับความสัมพันธระหวางไทย-สเปน

ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสาขาท่ีท้ังสองฝายมีความสนใจรวมกัน (7 ต.ค.2553) อนึ่ง ปจจุบัน ท้ังสอง

ฝายไมมีทาทีท่ีจะจัดทำแผนปฏิบัติการรวมฉบับใหมแตอยางใด 

 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2563 มีนักทองเท่ียวสเปนเดินทางมาไทยจำนวน 26,409 คน ลดลงจาก

ป 2562 ท่ีมีจำนวน 188,995 คน 

 

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

(Pedro Sanchez) 

 

ตำแหนง นรม.สเปน   

 สังกัดพรรค Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) 

  

เกิด 29 ก.พ.2515 (อายุ 50 ป/ป 2565) ท่ีมาดริด 

 

การศึกษา ปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตรธุรกิจจาก Complutense University 

 ปริญญาโทดานเศรษฐศาสตรและการเมือง จาก Free University of Brussels 

 ปริญญาโทดานผูนำทางธุรกิจ จาก IESE Business School, University of Navarra 

 ปริญญาเอกดานธุรกิจและเศรษฐศาสตร จาก Camilo Jose Cela Univeristy 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับ Maria Begona Gomez เม่ือป 2549  

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2552-2554 - ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ป 2554-2556 - เวนวรรคทางการเมืองอยูชวงระยะหนึ่ง เนื่องจากผลการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือป 2554 

  ท่ีพรรค PSOE คะแนนตกต่ำลงอยางมาก สงผลใหนายเปโดร ซานเชส  

  ไมไดรับการจัดสรรใหไดท่ีนั่งในสภา 

ม.ค.2556 - กลับเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกครั้ง เนื่องจากมีท่ีนั่งวางในสภา  

  โดยผูดำรงตำแหนงคนกอนหนานั้นยายไปปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงอ่ืน 

ก.ค.2557 - ไดรับเลือกเปนเลขาธิการพรรค PSOE  

2 มิ.ย.2561  - ดำรงตำแหนง นรม. (สมัยท่ี 1) 

1 ก.ค.2562  - ดำรงตำแหนง นรม. (สมัยท่ี 2)  

 

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



                                                       ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

10 

คณะรัฐมนตรีสเปน 

 

นรม.    Pedro Sanchez 

รอง นรม.คนท่ี 1  Nadia Calvino 

รอง นรม.คนท่ี 2  Yolanda Diaz 

รอง นรม.คนท่ี 3  Teresa Ribera 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ  Jose Manuel Albares 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Pilar Liop 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Margarita Robles 

รมว.กระทรวงคลัง  Maria Jesus Montero 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Fernando Grande-Marlaska 

รมว.กระทรวงคมนาคม  Raquel Sanchez Jimenez 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการฝกอบรมดานอาชีวะ  Pilar Alegria 

รมว.กระทรวงกิจการผูบริโภค  Alberto Garzon 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม การคา และการทองเท่ียว  Reyes Maroto 

รมว.กระทรวงเกษตรกรรม ประมง และอาหาร  Luis Planas 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Carolina Darias 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและนวัตกรรม  Diana Morant 

รมว.กระทรวงนโยบายดินแดน   Isabel Rodriguez Garcia 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา  Miquel Iceta 

รมว.กระทรวงดานความเทาเทียม  Irene Montero 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา  Manuel Castells Olivan 

 

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

           (ต.ค.2564) 
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