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สาธารณรัฐอิตาล ี

(Italian Republic) 

 
 

เมืองหลวง โรม 

 

ท่ีตั้ง ยุโรปตอนใต มีลักษณะเปนคาบสมุทรยื่นออกไปกลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีพ้ืนท่ี 301,340 ตร.กม. 

ขนาดใหญ เปนลำดับท่ี  72 ของโลก โดยแบงเปนพ้ืนแผนดิน 294,140 ตร.กม. และนานน้ำ 7,200 ตร.กม . 

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

ซานมารีโน 39 กม. สโลวีเนีย 199 กม. และสวิตเซอรแลนด 740 กม.) ระยะทางชายฝงรวม 7,600 กม. อิตาลี

เปนพื้นที่ยุทธศาสตรเนื ่องจากอยูกลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน และสามารถเดินทางไปยังยุโรปตะวันออก  

โดยทางทะเล (ตอนใต) และทางอากาศได 
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อาณาเขต   

 ทิศเหนือ ติดกับสวิตเซอรแลนดและออสเตรีย 

  ทิศใต ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนและทะเลไอโอเนียน   

  ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอาเดรียติก (อยูตรงขามกับสโลวีเนีย โครเอเชยี   

   บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา มอนเตเนโกร และแอลเบเนีย) 

  ทิศตะวันตก ติดกับฝรั่งเศสและทะเลไทเรเนียน 

 

ภูมิประเทศ  พ้ืนท่ี 75% เปนภูเขาและท่ีราบสูง จุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศ คือ Mont Blanc de Courmayeur 

ระดับความสูง 4,748 ม. 

 

ภูมิอากาศ  ทางตอนเหนือมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น บริเวณชายฝงมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 

(อากาศอบอุน ฤดูหนาวอากาศชื้น ฤดูรอนอากาศรอนและแหง) 

 

ประชากร   62,390,364 คน (ก.ค.2564) 

 

รายละเอียดประชากร  อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 13.45% วัยรุนถึงวัยกลางคน 

(15-64 ป) 64.47% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 22.08% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 82.67 ป อายุขัยเฉลี่ยของชาย 80.01 

ป อายุขัยเฉลี่ยของหญิง 85.49 ป อัตราการเกิด 8.37 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 10.7 คนตอ

ประชากร 1,000 คน 

 

ศาสนา  คริสต (สวนใหญเปนคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) 80.8% มุสลิม 4.9% ไมนับถือศาสนา 13.4% 

ศาสนาอ่ืน ๆ 0.9% 

 

ภาษา          ภาษาอิตาล ี(ภาษาราชการ) เยอรมัน และฝรั่งเศส 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 99.2% งบประมาณดานการศึกษา 4.3% ของ GDP 

 

การกอตั้งประเทศ  

 บริเวณท่ีเปนอิตาลีในปจจุบันมีการต้ังถ่ินฐานมาตั้งแต 800 ปกอนคริสตกาล และถูกรวมอยู

ในอาณาจักรโรมันตะวันตกในระหวางศตวรรษที่ 1-5 จากนั้นกลายเปนสมรภูมิในความขัดแยงอันยาวนาน

ระหวางสันตะปาปาที่กรุงโรมกับจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ตอมาในศตวรรษที่ 11 ดินแดน

ภาคกลางและภาคเหนือของอิตาลีเริ่มรุงเรืองและเปนศูนยกลางการคา หลังศตวรรษท่ี 16 จึงเสื่อมลงแตในชวง

ศตวรรษท่ี 16-17 อิตาลีเขาสูยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) เปนแหลงกำเนิดศิลปวิทยาการ ตลอดจน

วรรณกรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของอารยธรรมตะวันตกยุคตอมา 
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 เมื่อป 2404 กษัตริย Victor Emanuel ที่ 2 ไดรวบรวมรัฐตาง ๆ ในคาบสมุทรอิตาลีและ

เกาะซิซิลีสถาปนาเปนประเทศอิตาลี ตอมาในชวงตนของสงครามโลกครั้งท่ี 1 อิตาลีเปนพันธมิตรกับเยอรมนี

และออสเตรีย-ฮังการี แตกลับสนับสนุนฝายสัมพันธมิตรในชวงเกือบสิ้นสุดสงครามเม่ือป 2458 จึงไดรับดินแดน

บางสวนของออสเตรียมาอยูใตการปกครองของอิตาลี ตอมาในหวงป 2465-2486 อิตาลีปกครองระบอบฟาสซิสต

โดย Benito Mussolini มีกษัตริยเปนประมุขของรัฐแตเพียงในนาม ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 อิตาลีอยูฝายอักษะ 

แตหลังจากฝายสัมพันธมิตรยึดเกาะซิซิลีไดเม่ือป 2486 กษัตริยอิตาลีไดปลด Mussolini จากตำแหนงและแตงตั้ง

นายพล Pietro Badaglio ข้ึนเปน นรม.แทน และอิตาลีหันไปประกาศสงครามกับเยอรมนี หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

สิ้นสุดลง อิตาลีเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนสาธารณรัฐในระบอบประชาธิปไตย  (2 มิ.ย.2489) และประกาศใช

รัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือ 1 ม.ค.2491 ซ่ึงยังใชมาจนถึงปจจุบัน 

 

วันชาต ิ 25 เม.ย.  

 

การเมือง ปกครองระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา แบงเขตการปกครองออกเปน 20 แควน

ไดแก 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 (Valléed’Aoste) 16) Tuscany (Toscana) 17) Trentino-Alto 

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

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

 ฝายบริหาร :  ประธานาธิบดี Sergio Mattarella เปนประมุข โดยประธานาธิบดี Mattarella 

(อายุ 81 ป/ป 2565) ปฏิญาณตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 12 ของอิตาลีเม่ือ 3 ก .พ .2558 

ประธานาธิบดีอิตาลีไดรับการเลือกตั้งโดยรัฐสภา (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 630 คน และวุฒิสภา 321 คน) 

รวมกับผูแทนภูมิภาค (จำนวน 58 คน ซ่ึงมาจากเขตการปกครองท้ัง 20 แควนรวมกันแตงตั้ง) ประธานาธิบดี    

มีวาระการดำรงตำแหนง 7 ป อำนาจหนาท่ีของประธานาธิบดี เชน การเปนประธานในงานพิธีตาง ๆ การแตงตั้ง 

นรม. การคัดคานการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ การยุบสภา ขณะท่ี นรม.เปนผูจัดตั้งคณะรัฐบาลโดยความเห็นชอบ

จากประธานาธิบดี  

 นรม.อิตาลีคนปจจุบัน คือ นาย Mario Draghi เขารับตำแหนงเม่ือ 13 ก.พ.2564 ตอจากอดีต 

นรม. Giuseppe Conte ท่ีลาออก เนื่องจากเผชิญวิกฤติรัฐบาลผสมขาดเสถียรภาพเสียงขางมาก หลังพรรค 

Italia Viva ถอนตัวจากการเปนพรรครวมรัฐบาล จากความขัดแยงในประเด็นการรับมือของรัฐบาลตอ

สถานการณโรค COVID-19 และแผนการใชเงินกองทุนฟนฟูของสหภาพยุโรป (EU)  โดยภารกิจสำคัญของ

รัฐบาลชุดใหมภายใตการนำของ นรม. Mario Draghi  คือ การจัดทำแผนฟนฟูเศรษฐกิจอิตาลีท่ีไดรับผลกระทบ

จากวิกฤติการแพรระบาดของโรค COVID-19 และแผนการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19  

 ฝายนิติบัญญัติ :  มี 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร

เปนประธานรัฐสภา วาระการดำรงตำแหนงของท้ัง 2 สภา คือ 5 ป การเลือกตั้งเปนการลงคะแนนเสียงผสม

ระหวางแบบเสียงขางมาก 75% และแบบสัดสวน 25% โดยจะเลือกตั้งพรอมกันท้ัง 2 สภา การบัญญัติกฎหมาย

ตองไดรับความเห็นชอบจากท้ัง 2 สภา 
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 สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก 630 คน โดย 618 คน มาจากการเลือกตั้งของหนวย

เลือกตั้งภายในประเทศ และอีก 12 คนมาจากหนวยเลือกตั้งในตางประเทศ  

 วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก 321 คน มากจากการเลือกตั้งโดยตรงจากแควนตาง ๆ 315 คน 

และวุฒิสมาชิกตลอดชีพท่ีมาจากการแตงตั้งจากบุคคลชั้นนำในสังคมจำนวน 6 คน  

 ฝายตุลาการ :  ฝายตุลาการแยกเปนอิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ

ประกอบดวยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม (ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา) และศาลชำนัญพิเศษ 

 พรรคการเมือง :  พรรคการเมืองท่ีสำคัญ พรรคฝายรัฐบาล เชน 1) พรรค Five Star 

Movement (M5S) มีนาย Giuseppe Conte เปนหัวหนาพรรค 2) พรรค League หรือ Lega Nord มีนาย 

Umberto Bossi เปนหัวหนาพรรค 3) พรรค Democratic Party มีนาง Valentina Cuppi เปนหัวหนาพรรค 

พรรคฝายคาน เชน 1) พรรค Fretelli d’Italia หรือ Brothers of Italy มีนาง Giorgia Meloni เปนหัวหนา

พรรค 2) พรรค L’Alternativa c’e มีนาง Andrea Colletti เปนหัวหนาพรรค 

 

เศรษฐกิจ อิตาลีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 8 ของโลก และใหญเปนอันดับ 4 ของยุโรป มีระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีมีอุตสาหกรรมเปนพ้ืนฐาน โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนแกน

ขับเคลื่อนหลักของภาคอุตสาหกรรม สินคาของอิตาลีไดรับการยอมรับวามีคุณภาพสูงจึงสามารถแขงขันไดใน

ตลาดระดับบนหรือตลาดท่ีเนนเปาหมายกลุมลูกคาระดับสูง 

 อุตสาหกรรม : ทองเท่ียว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต 

เสื้อผา รองเทา 

 

  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ยูโร (Euro)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ยูโร : 1.16 ดอลลารสหรัฐ 

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

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  : 1,886,445 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -8.9%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 31,676 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 25.08 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 9.3% 

อัตราเงินเฟอ : -0.1%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : เกินดุล 69,734 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 496,108 ลานดอลลารสหรัฐ 
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สินคาสงออก : เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องใชเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 

เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณการบินและสวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ 

สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เครื่องประดับอัญมณี เลนส แวนตาและสวนประกอบ 

มูลคาการนำเขา : 422,879 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ อาหารสัตวเลี้ยง           

อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑยาง ปลาหมึกมีชีวิต สด แชเย็น และแชแข็ง เหล็ก เหล็กกลาและ

ผลิตภัณฑ ยางพารา รถจกัรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องนุงหม 

คูคาสำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐฯ และจีน 

 

การทหาร กำลังพลประจำการรวม 165,500 นาย (แยกเปน ทบ. 96,700 นาย ทร. 28,850 นาย ทอ. 

39,950 นาย และ กกล.สารวัตรทหาร 175,750 นาย) นอกจากนี้ ยังมี กกล.สำรองอีก 18,300 นาย (แยกเปน 

ทบ. 13,400 นาย และ ทร. 4,900 นาย) งบประมาณดานการทหารรอยละ 1.6 ของ GDP 

 

ปญหาดานความม่ันคง  

 1) การกอเหตุจากกลุมมุสลิมหัวรุนแรง โดยหนวยขาวกรองอิตาลีประเมินวากลุม Islamic 

State (IS) ยังมีศักยภาพและยังคงมีแรงจูงใจตอการกอเหตุในยุโรป ท้ังความเสี่ยงจากกลุมผูท่ีเคยเดินทางไป

รวมรบกับกลุม IS ในซีเรียและเดินทางกลับสูยุโรป และปจจัยเสี่ยงจากการบมเพาะแนวคิดหัวรุนแรง

ภายในประเทศ ไดแก การเผยแพรแนวคิดผานเครือขายออนไลน การถูกปลูกฝงแนวคิดขณะถูกคุมขัง        

และงานกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของชาวมุสลิมจำนวนมาก ท้ังนี้ ทางการเนนการผลักดันบุคคลท่ีตองสงสัยวา

สนับสนุนแนวทางญิฮาดออกนอกอิตาลีอยางตอเนื่อง โดยเม่ือหวงป 2561-2563 ไดผลักดันผูตองสงสัยจำนวน 

283 คนออกนอกประเทศ สวนใหญเปนบุคคลท่ีมาจากตูนิเซีย โมร็อกโก และประเทศอ่ืน ๆ ในแอฟริกาเหนือ 

 2) การจัดการปญหาผูอพยพ การท่ีอิตาลีมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเปนประเทศท่ีมีชายฝงและ

ทาเทียบเรือ จึงกลายเปนประเทศดานหนาที่ตองรับผูอพยพจำนวนมากที่โดยสารเรือมาจากแอฟริกาและ

ตะวันออกกลาง และประสบปญหาการจัดการคายผูอพยพท่ีแออัด ท้ังนี้ อิตาลี (รวมถึงประเทศชายฝงอ่ืน ๆ    

ท่ีเปนดานหนารองรับผูอพยพเชนกัน อาทิ สเปน กรีซ มอลตา) ตองการใหชาติสมาชิกประเทศอ่ืน ๆ ใน EU 

รวมแบงเบาภาระการรองรับผูอพยพมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เขารวมในองคการระหวางประเทศท่ีสำคัญ ไดแก ADB (สมาชิกนอก

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

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 (ประเทศหุนสวน), IHO, ILO, IMF, 

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

NATO, NEA, NSG, OAS (ผู สั งเกตการณ ), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF (ประเทศหุ นส วน ), 

Schengen Convention, SELEC (ผู สั ง เก ต ก ารณ ), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, 

Union Latina, UNMOGIP, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO และ ZC 
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การขนสงและโทรคมนาคม มีทาอากาศยาน 129 แหง เปนทางวิ่งลาดยาง 98 แหง และทางวิ่งไม

ลาดยาง 31 แหง ลานจอด ฮ. 5 แหง เสนทางทอสงกาซ 20,223 กม. ทอสงน้ำมัน 1,393 กม. เสนทางรถไฟ

ระยะทาง 20,182 กม. ถนนระยะทาง 487,700 กม. เสนทางเดินทางทางน้ำ 2,400 กม. ดานโทรคมนาคม    

มีโทรศัพท พ้ืนฐานใหบริการประมาณ  19.51 ลานเลขหมาย โทรศัพท เคลื่อนท่ี 79.48 ลานเลขหมาย        

รหัสโทรศัพท +39 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 46.30 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .it 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงไทยไปอิตาลี 2 เสนทาง ไดแก กรุงเทพฯ-โรม และกรุงเทพฯ-มิลาน 

เวลาของอิตาลีชากวาไทยประมาณ 6 ชม. ในชวง พ.ย.-มี.ค. และชากวาไทย 7 ชม. ในชวง เม.ย.-ต.ค.  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :  

1)  แนวทางการดำเนินมาตรการเพ่ือควบคุมโรค COVID-19 เชน กรณีอิตาลีออกมาตรการ

บังคับใหประชาชนตองแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 หรือ Green Pass กอนเขาใช

บริการขนสงสาธารณะ และสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ อาทิ รานอาหาร สถานท่ีจัดประชุม การแขงขันกีฬา 

รวมถึงแรงงานภาครัฐและเอกชนทุกคนตองแสดงเอกสารดังกลาวในการเขาปฏิบัติงาน มีผลต้ังแต 15 ต.ค.2564 

โดยทางการอาจทบทวนและผอนปรนขอบังคับดังกลาวในหวงป 2565 ซ่ึงข้ึนอยูกับสถานการณการแพรระบาด 

และความคืบหนาการฉีดวัคซีนดวย 

 2) อิตาลีใหน้ำหนักกับแผนฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ใหครอบคลุม วาเปนปจจัยสำคัญ

ตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดยทางการประเมินวาเศรษฐกิจป 2564 จะเติบโต 6% ดีข้ึนกวาเม่ือป 2563 ท่ี

เศรษฐกิจหดตัว -8.9% และคาดหวังวาภายในหวงกลางป 2565 เศรษฐกิจจะฟนตัวอยูเหนือระดับการเติบโต

ชวงกอนหนาการเกิดการแพรระบาดของโรค COVID-19 ได ขณะท่ีหนี้สาธารณะป 2564 จะอยูท่ี 153.5% 

ของ GDP ลดลงจากป 2563 ซ่ึงอยูท่ี 155.6% ของ GDP  

 

ความสัมพันธไทย-อิตาลี :  

 ไทยและอิตาลีมีความสัมพันธทางการทูตมายาวนานตั้งแต 3 ต.ค.2411  

 ดานการเมือง ไทยและอิตาลีไมมีปญหาทางการเมืองตอกัน ความสัมพันธระหวางสองประเทศ

ดำเนินมาโดยราบรื่น 

 ดานการคา เม่ือป 2563 อิตาลีเปนคูคาของไทยอันดับท่ี 25 ในตลาดโลกและอันดับท่ี 3 ใน

ตลาดกลุม EU มูลคาการคารวม 112,005.72 ลานบาท ไทยสงออกมูลคา 44,078.59 ลานบาท ไทยนำเขา

มูลคา 67,927.12 ลานบาท ไทยขาดดุล 23,848.53 ลานบาท  

 สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ รถยนตและอุปกรณ 

ผลิตภัณฑยาง อาหารสัตวเลี้ยง หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถจักรยานยนต

และสวนประกอบ ยางพารา ปลาหมึก เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล 
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 สินคานำเขาสำคัญของไทย ไดแก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องใชเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ 

เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องประดับอัญมณี

สวนประกอบและอุปกรณยานยนต แผงวงจรไฟฟา  สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนตและรถจักร 

 ดานการลงทุน เม่ือป 2563 อิตาลีลงทุนในไทยผาน BOI จำนวน 11 โครงการ มูลคารวม 

782 ลานบาท 

 การทองเท่ียว เม่ือป 2563 มีนักทองเท่ียวชาวอิตาลีเดินทางมาไทย 60,104 คน ลดลงจาก

เม่ือป 2562 ท่ีมีจำนวน 272,310 คน 

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ      

(30 ธ.ค.2498) ความตกลงพ้ืนฐานวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ (10 ก.พ.2526) สนธิสัญญาวาดวยความ

รวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐอิตาลี (28 ก.พ.2527) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการสงกำลังบำรุงทหารไทย-อิตาลี           

(ป 2537) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางการเงิน (22 เม.ย.2531) ความตกลงวาดวยความรวมมือดาน

การลงทุนไทย-อิตาลี ระหวางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกับ Italian Trade Commission 

กระทรวงการคาอิตาลี  (มี .ค .2535) ความตกลงวาด วยการจัดตั้ งคณะมนตรีธุ รกิจไทย-อิตาลีระหวาง               

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับสมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี-CONFINDUSTRIA (14 มี.ค.2537) 

ขอตกลงความรวมมือดานการคาการลงทุนและเทคโนโลยีระหวางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย   

กับสหพันธอุตสาหกรรมสิ ่งทอของอิตาลี (27 มี.ค.2542) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (22 ก.ย.2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (22 ก.ย.2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม      

การลงทุนกับสถาบันเพ่ือการคาตางประเทศของอิตาลี (10 พ.ย.2548) บันทึกความเขาใจเพ่ือการพัฒนาและสงเสริม

ธุรกิจของอิตาลีในตางประเทศระหวางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกับสถาบันการเงินของอิตาลี        

(10 พ.ย.2548) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในเรื่องการสงเสริมและการตลาดอาหารไทยและอิตาลี       

ในระดับระหวางประเทศระหวางสถาบันอาหารของไทยกับสถาบันเพื่อการคาตางประเทศของอิตาลีหรือ ICE 

(10 พ.ย.2548) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือเพ่ือสงเสริมสินคา OTOP และ SMEs ระหวางหอการคา

ไทย-อิตาลีกับบริษัทสงเสริมการคาเอสเอ็มอีจำกัดหรือ STP (10 พ .ย.2548) บันทึกความเขาใจวาดวย      

การขยายความรวมมือทวิภาคีระหวางกระทรวงการตางประเทศไทยกับกระทรวงการตางประเทศอิตาลี      

(1 ต.ค.2553) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานกิจการอวกาศ (7 มิ.ย.2554) 

 การเยือนอิตาลีครั้งลาสุดของผูนำไทย คือ เม่ือป 2557 ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นรม. 

เยือนเมืองมิลาน อิตาลีเม่ือหวง 16-17 ต.ค.2557 เพ่ือเขารวมการประชุมผูนำเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ครั้งท่ี 10  

 ความรวมมือดานวิชาการ : สวนใหญเปนโครงการดานพลังงาน บางสวนเก่ียวของกับการเกษตร 

คมนาคม สาธารณูปโภค อาชีวศึกษาและการแพทย ปจจุบันไทยไดรับบริการขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 

COSMO-Skymed ของอิตาลีเพ่ือประโยชนดานพลเรือนในการติดตามและประเมินภัยพิบัติตาง ๆ การวิเคราะห

ดานการเกษตร และการสำรวจทางวิศวกรรม 

--------------------------------------------- 
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นายมารีโอ ดรากี 

(Mario Draghi) 

ตำแหนง  นรม.อิตาลี  

 

เกิด  3 ก.ย.2490 (อายุ 75 ป/ป 2565) ท่ีกรุงโรม 

 

ครอบครัว เกิดในครอบครัวท่ีมีฐานะ บิดาทำงานภาคการธนาคาร มารดาเปนเภสัชกร 

  เปนบุตรคนโต มีนองสาว 1 คน และนองชาย 1 คน 

 

การศึกษา จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร เกียรตินิยม จาก La Sapienza University of Rome เม่ือ

ป 2513 และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร จาก  Massachusetts Institute of Technology เม่ือป 2519 

 

สถานภาพสมรส สมรสกับ Serena Cappello มีบุตร 2 คน  

  

ประวัติการทำงาน  

ป 2549-2554 -    ผูวาการธนาคารกลางอิตาลี 

ป 2554-2562 -   ผูวาการธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank – ECB) 

13 ก.พ.2564 -    สาบานตนเขารับตำแหนง นรม.คนท่ี 59 ของอิตาลี 

 

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

 

ประธานาธิบดี        Sergio Mattarella 

นรม.        Giuseppe Conte 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Luciana Lamorgese 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Luigi Di Maio 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Lorenzo Guerini 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Marta Cartabia   

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง    Daniele Franco 

รมว.กระทรวงโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม   Enrico Giovannini 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Patrizio Bianchi 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม      Dario Franceschini 

รมว.กระทรวงการทองเท่ียว     Massimo Garavaglia 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Roberto Speranza 

รมว.กระทรวงบริหารรัฐกิจ     Renato Brunetta 

รมว.กระทรวงกิจการภูมิภาค     Mariastella Gelmini 

รมว.กระทรวงนวัตกรรมเทคโนโลยี และการเปลี่ยนผานดานดิจิทัล Vittorio Colao 

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ     Giancarlo Giorgetti 

รมว.กระทรวงเกษตรกรรม อาหาร และนโยบายปาไม  Stefano Patuanelli 

รมว.กระทรวงนโยบายดานแรงงานและนโยบายสังคม  Andrea Orlando 

รมว.กระทรวงนโยบายเยาวชน      Fabiana Dadone 

 

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

(ต.ค.2564) 

 

 

 


