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สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

(Federal Republic of Germany) 

 
 

เมืองหลวง เบอรลิน 

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูกลางทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับทะเลบอลติกและทะเลเหนือ พ้ืนท่ีประมาณ 357,022 ตร.กม. 

ระยะทางจากเหนือสุดถึงใตสุด 876 กม. ระยะทางจากตะวันตกสุดถึงตะวันออกสุด 640 กม.  

 

อาณาเขต   

  ทิศเหนือ ติดกับเดนมารก   

  ทิศใต ติดกับสวิตเซอรแลนดและออสเตรีย 

  ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐเช็กและโปแลนด 

  ทิศตะวันตก ติดกับเนเธอรแลนด เบลเยียม ลักเซมเบิรก และฝรั่งเศส 
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ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศมีความหลากหลาย มีแนวเขาสูงต่ำสลับกับท่ีราบสูง ทะเลสาบ ท่ีราบลุมกวางใหญ

ตั้งแตเหนือถึงใต แบงเปน 5 เขตภูมิประเทศ ไดแก ท่ีราบลุมตอนเหนือ เต็มไปดวยเนินเขา ทุงหญา และทองทุง 

พุมไมปกคลุม พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณถึงแนวเทือกเขาตอนกลาง มีแนวอาวท่ีราบต่ำ ชายฝงรัฐนีเดอรไรน เวสทฟาเลน

และซัคเซนเธอริงเรน ตอนเหนือและตอนใต แบงแยกดวยแนวเทือกเขาตอนกลาง มีท่ีราบลุมแมน้ำไรนตอนกลาง

กับท่ีราบต่ำในรัฐเฮสเซน ตอนกลางมีแนวเขาฮารซ แนวเขาไบริเชวัลด ฟคเทล และแอรซ ปาชวาซวัลด ซเปสซารท 

และชเวบิเช แอลป เรียงรายตามชายท่ีราบลุมของแมน้ำไรนตอนบน ตอนใตเต็มไปดวยเนินเขาและทะเลสาบ

ขนาดใหญ ท่ีราบและพ้ืนท่ีเนินเขาในรัฐไบเอิรนทางใต รวมท้ังท่ีราบลุมแมน้ำดานูบ 

 

ภูมิอากาศ  อุณหภูมิหนาวเย็นปานกลาง ฝนตกทุกฤดูกาล ฤดูหนาวแถบท่ีราบต่ำอุณหภูมิเฉลี่ย 1.5 

องศาเซลเซียส และแถบเทือกเขา -6 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร  79,903,481  คน  (ก.ค. 2564) 

 

รายละเอียดประชากร เยอรมัน 86.3% ตุรกี 1.8% โปแลนด 1% ซีเรีย 1% โรมาเนีย 1% และอ่ืน ๆ 

8.9% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 12.89% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 

64.13% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 22.99% อัตราการเกิด 8.63 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 

12.22 คนตอประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 81.3 ป เพศชาย 78.93 ป เพศหญิง 83.8 ป 

 

ศาสนา  คริสตนิกายโรมันคาทอลิก  27.1% คริสตนิ กายโปรเตสแตนต  24.9% คริสตนิกาย                

ออทอดอกซ 2% อิสลาม 5.2%  

 

ภาษา  ภาษาเยอรมันเปนภาษาประจำชาติและภาษาราชการ ภาษาถ่ินหลายเผา อาทิ เผาฟรังคซวาเอเบีย 

ซัคเซิน และไบเอิรน 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 99% งบประมาณดานการศึกษา 5%ของ GDP 

 

การกอตั้งประเทศ  ยุคสงครามเย็น เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกแยกออกจากกัน แตชวงใกลสิ้นสุด

สงครามเย็น เกิดการปฏิวัติอยางสันติและการทำลายกำแพงเบอรลินเม่ือ 9 พ.ย.2532 ถือเปนประวัติศาสตรสำคัญ

ของโลกท่ียุติความขัดแยงดานอุดมการณของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก และเปนสวนหนึ่งของการสิ้นสุด

สงครามเย็น จนกระท่ังรวมเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกเม่ือ 3 ต.ค.2533  

 

วันชาต ิ 3 ต.ค.   
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การเมือง ปกครองแบบสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประกอบดวย 13 รัฐและ 3 รัฐอิสระ

ท่ีปกครองดวยรัฐสภาและรัฐบาลของตนเอง มีประธานาธิบดีเปนประมุขแหงรัฐ มาจากการสรรหาของสมัชชาแหง

สหพันธรัฐ วาระ 5 ป ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นาย Frank-Walter Steinmeier (ดำรงตำแหนงเม่ือ 

19 มี.ค.2560) ระบบการปกครองมีพ้ืนฐานจากรัฐธรรมนูญป 2492 หรือเรียกวา Grundgesetz (กฎหมายหลัก) 

 ฝายบริหาร : นรม. เปนหัวหนารัฐบาลและมีอำนาจในการบริหาร ครม. แตงตั้งโดยประธานาธิบดี

ตามการเสนอของ นรม. ปจจุบัน (ต.ค.2564) นางอังเกลา แมรเคล สังกัดพรรค Christian Democratic 

Union (CDU) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ นรม.รักษาการ โดยเยอรมนีอยูระหวางการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล     

ชุดใหมภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 27 ก.ย.2564 

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา 1) สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) 709 ท่ีนั่ง มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรง วาระ 4 ป ประธานสภาผูแทนราษฎรปฏิบัติหนาท่ีแทน นรม. ในกรณีท่ี นรม. ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

2) สภามลรัฐหรือสภาสูง (Bundesrat) เปนผูแทนจาก 16 รัฐ 69 ท่ีนั่ง แตละรฐัมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนประชากร 

 ฝายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ตุลาการครึ่งหนึ่ งมาจากการเลือกตั้ งของ          

สภาผูแทนราษฎร อีกครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งของสภามลรัฐ 

 พรรคการเมือง : พรรคการเมืองท่ีสำคัญ ไดแก 1) พรรค Christian Democratic Union (CDU)        

มีนาย Armin Laschet เปนหัวหนาพรรค 2) พรรค Christian Social Union of Bavaria (CSU) มีนาย Markus 

Soder เปนหัวหนาพรรค โดยพรรค CSU มีฐานะเปนพรรค sister party ท่ีจะรวมมือกับพรรค CDU เสมอ          

3) พรรค  Social Democratic Party (SPD) ม ีนาง Saskia Esken และนาย  Norbert Walter-Borjans 

เปนหัวหนาพรรค 4) พรรค Free Democratic Party (FDP) มีนาย Christian Lindner เปนหัวหนาพรรค              

5) พรรค The Left (หรือเรียกอีกชื ่อหนึ ่งวาพรรค LINKE) มีนาง Susanne Hennig-Wellsow และ 

น.ส .Janine Wissler เปนหัวหนาพรรค 6) พรรค The Greens (หรือพรรค Alliance 90) มีนาง Annalena 

Baerbock และนาย Robert Habeck  เปนหัวหนาพรรค  

  
เศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 4 ของโลก (รองจากสหรัฐอเมริกา จีน และ ญ่ีปุน) และ

อันดับ 1 ในยุโรป เยอรมนีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี เปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจท่ี

สำคัญของโลก เปนฐานดานอุตสาหกรรมของโลก อาทิ ยานยนต เครื่องจักร เคมีภัณฑ  

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ยูโร (Euro)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ยูโร : 1.16 ดอลลารสหรัฐ 

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

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 3,806,060 ลานดอลลารสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -4.9%  
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รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 45,723 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 43.38 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 4.3%  

อัตราเงินเฟอ : 0.5%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : เกินดุล 266,121 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 1,380,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ  : เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  

สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตรการแพทย รถยนตนั่ง ผลิตภัณฑ

เวชกรรมและเภสัชกรรม สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องใชไฟฟาในบาน และแผงวงจรไฟฟา             

มูลคาการนำเขา : 1,170,787  ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 

ผลิตภัณฑยาง เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ กอก วาลว

และสวนประกอบ เครื่องนุงหม เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เครื่องอุปกรณไฟฟาสำหรับใหสัญญาณเสียง 

คูคาสำคัญ : เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส จีน เบลเยียม อิตาลี สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ  

 

การทหาร มีกำลังพลประจำการรวม 183,500 นาย (แยกเปน ทบ. 63,400 นาย ทร. 16,600 นาย ทอ. 

27,600 นาย หนวยสนับสนุนรวม 27,800 นาย หนวยรวมบริการทางการแพทย 19,800 นาย ไซเบอร 13,300 นาย  

และอ่ืน ๆ 15,000 นาย) นอกจากนี้ ยังมี กกล.สำรอง 30,050 นาย (แยกเปน ทบ. 6,850 นาย ทร. 1,200 นาย ทอ. 

3,400 นาย หนวยสนับสนุนรวม 11,950 นาย หนวยรวมบริการทางการแพทย 3,650 นาย ไซเบอร 1,150 นาย 

และอ่ืน ๆ 1,850 นาย) ภารกิจหลัก คือ ปกปองอธิปไตย ปองกันการรุกรานจากภายนอกประเทศ ปฏิบัติภารกิจ

รวมระหวางประเทศ และชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งชวยเหลือตำรวจ

กรณีเกิดความไมสงบภายใน งบประมาณทางการทหาร 1.4% ของ GDP   

  

ปญหาดานความม่ันคง  

  1) เยอรมนีใหน้ำหนักกับกลุมแนวคิดขวาจัดและกลุมตอตานชาวยิว วาเปนภัยคุกคามสำคัญ

ตอประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุวา มีผูฝกใฝแนวคิดขวาจัดหวงป 2563 เพ่ิมข้ึน 3.8% 

เปน 33,300 คน ในจำนวนนี้เกือบ 40% มีความเสี่ยงจะสนับสนุนการใชความรุนแรง ขณะท่ีมีรายงานสถิติ

อาชญากรรมโดยฝมือกลุมขวาจัดหวงป 2563 จำนวน 23,604 ครั้ง เพ่ิมข้ึน 5% จากป 2562 และเปนสถิติ

สูงสุดนับตั้งแตป 2544 อนึ่ง กลุมขวาจัดมีนโยบายตอตานผูอพยพ คนตางชาติตางศาสนา และคัดคานการ 

บูรณาการยุโรป (Eurosceptic) 

 2) หนวยขาวกรองเยอรมนีประเมินวากลุม Islamic State (IS) ยังคงมีศักยภาพในการ             

กอเหตุ แมกลุมจะสูญเสียแกนนำสำคัญ และสูญเสียฐานท่ีม่ันในซีเรียและอิรัก โดยเชื่อวากลุม IS ไดปรับตัว

ดานกลยุทธทางทหาร การเงิน และพยายามขยายแนวรวมใหกวางขวาง โดยหนวยขาวกรองคาดการณวาอาจ

เกิดการกอเหตุโจมตีในเยอรมนีไดทุกเม่ือ และระยะหลัง เยอรมนีเพ่ิมความหวงกังวลมากข้ึนตอความเสี่ยงจาก

ผูกอเหตุท่ีลงมือโดยลำพัง (lone wolf) ท่ีบมเพาะแนวคิดหัวรุนแรงดวยตนเองผานอินเตอรเน็ต 
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ เขารวมในองคการระหวางประเทศและกลุมความรวมมือประมาณ 80 แหง

ท่ีสำคัญ ไดแก UN, EU, NATO, OECD, WTO , IMF และ AIIB นอกจากนี้ เยอรมนียังคาดหวังจะเปนสมาชิก

ถาวรคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติอีกดวย 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะดาน

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสิ่งแวดลอม เปนผูนำดานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย นอกจากนี้ หนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีใหเงินอุดหนุนการวิจัยและสงเสริมความรวมมือในหมูนักวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลผลิตทางดานอุตสาหกรรมมากข้ึน 

 

การขนสงและโทรคมนาคม มีทาอากาศยาน 539 แหง ท่ีสำคัญ คือ ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต 

มีที่จอด ฮ. 23 แหง เสนทางรถไฟ 33,590 กม. ถนน 625,000 กม. เสนทางเดินทางทางน้ำ 7,467 กม.

นอกจากนี้ มีทอลำเลียงกาซ 26,985 กม. ทอลำเลียงน้ำมัน 2,400 กม. ดานโทรคมนาคม มีโทรศัพทพ้ืนฐาน

ใหบริการประมาณ 40.4 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 107.2 ลานเลขหมาย ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ

เชื่อมตอดวยเครือขายที่ทันสมัยของสายเคเบิลใยแกวนำแสงคูสายวิทยุไมโครเวฟและระบบดาวเทียม 

รหัสโทรศัพท +49 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 72.20 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .de เว็บไซตการทองเที่ยว

http://www.germany.travel/en/index.html 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-แฟรงกเฟรต (ประมาณ 8,977 กม.) ระยะเวลาในการบิน 

11 ชม.10 นาที เวลาที่เยอรมนีชากวาไทย 5 ชม. นักทองเที่ยวไทยที่ตองการเดินทางไปเยอรมนีระยะสั้น

ไมเกิน 90 วัน ตองขอรับการตรวจลงตราเชงเกน สวนผูท่ีตองการพำนักในเยอรมนีเกินกวา 90 วัน ตองขอรับ

การตรวจลงตราเฉพาะกรณี เชน การขอรับการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา สำหรับผูติดตามไปพำนักกับครอบครัว

ในเยอรมนี สำหรับการประกอบอาชีพ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :   

 รัฐบาลชุดใหมของเยอรมนี (อยูระหวางดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล) กำลังเผชิญปญหาทาทายใน

การรับมือ ไดแก 1) การฟนฟูเศรษฐกิจและการชวยเหลือภาคธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤติโรค COVID-19  

2) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงอาจนำไปสูการปฏิรูประบบบำนาญภาครัฐ และการพิจารณาผอนปรนกฎเกณฑ

การรับผูอพยพเพ่ือเพ่ิมจำนวนแรงงาน 3) การเรงพัฒนาดานดิจิทัล โดยผลสำรวจของ European Center for 

Digital Competitiveness ในกรุงเบอรลิน เผยแพรเม่ือหวง ก.ย.2564 ระบุวาการพัฒนาดานดิจิทัลของ

เยอรมนีอยูในอันดับ 18 ของประเทศสมาชิกท้ังหมด 20 ประเทศในกลุม G-20 4) การแกปญหาการขาดแคลน

อุปทานชิป (chips) เพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ 
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ความสัมพันธไทย-เยอรมนี    

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 7 ก.พ.2405 โดยการทำสนธิสัญญาทางไมตรีการคาและ

การเดินเรือระหวางกัน ไทยมีสถานกงสุลใหญในเยอรมนี 1 แหง อยูท่ีแฟรงคเฟรต และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์

ในเยอรมนี 4 แหง คือ ท่ีมิวนิก ฮัมบูรก ดึสเซลดอรฟ และชตุททการท ขณะท่ีเยอรมนีมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์

ในไทย 3 แหง คือ ที่เชียงใหม ภูเก็ต และเมืองพัทยา ทั้งนี้ การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง

ไทย-เยอรมนีและการจัดตั้งหอการคาไทย-เยอรมนีครบวาระ 50 ปไปเมื่อป 2555 ความสัมพันธทวิภาคี

ไทย-เยอรมนีดำเนินไปดวยความราบรื่น มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอยางสม่ำเสมอ โดยท้ังสองฝาย

ตองการสนับสนุนความรวมมือระหวางกันใหแนนแฟนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสาขาท่ีเยอรมนีเชี่ยวชาญ อาทิ      

พลังงานทดแทน การเกษตร เทคโนโลยีการรับมือกับภัยพิบัติ 

 ดานการคา : เม่ือป 2563 เยอรมนีเปนคูคาอันดับท่ี 14 ของไทยในตลาดโลก และเปนคูคา

อันดับท่ี 1 ของไทยในสหภาพยุโรป มูลคาการคารวม 290,085.42 ลานบาท ไทยสงออกมูลคา 126,137.76 

ลานบาท ไทยนำเขามูลคา 163,947.66 ลานบาท ไทยขาดดุลการคา 37,809.89 ลานบาท  

 สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ อัญมณีและ

เครื่องประดับ รถยนต แผงวงจรไฟฟา  ผลิตภัณฑยาง เครือ่งปรับอากาศและสวนประกอบ กอก วาวล เครื่องจักรกล

และสวนประกอบของเครื่องจักรกล เลนซ มอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟา 

 สินคานำเขาสำคัญของไทย ไดแก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณ

ยานยนต เคมีภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช 

เก่ียวกับวิทยาศาสตรการแพทย เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ แผงวงจรไฟฟา รถยนตนั่ง  

ผลิตภัณฑโลหะ 

 ดานการลงทุน : เม่ือป 2563 เยอรมนีลงทุนในไทยผาน BOI จำนวน 17 โครงการ รวมมูลคา 

3,162 ลานบาท  

  ดานการทองเท่ียว : นักทองเท่ียวเยอรมนีท่ีเดินทางมาไทยเม่ือป 2563 มีจำนวน 230,598 

คน จำนวนนักทองเท่ียวลดลงจากป 2562 ท่ีมีจำนวน 852,432 คน  

 ขอตกลงสำคัญ : สนธิสัญญาวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนตางตอบแทน 

(24 มิ.ย.2545) ความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศ (5 มี.ค.2505) อนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน

ในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินไดและจากทุน (10 ก.ค.2510) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ 

(17 ก.พ.2513) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม (24 มี.ค.2526) สนธิสัญญาวาดวยการโอนตัว

ผูกระทำผิดและความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (26 พ.ค.2536) ความตกลงวาดวย

การขนสงทางทะเล (31 ก.ค.2544) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมดานเศรษฐกิจ 

(31 มี.ค.2546) ความตกลงวาดวยพนักงานวิทยุสมัครเลน (7 พ.ค.2546) ความตกลงดานการเงินเพ่ือเปนกรอบ

ความตกลงสำหรับการใหกูยืมเงินระหวางธนาคาร Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) ของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย (30 ก.ย.2548) บันทึก

ความเขาใจวาดวยความรวมมือไตรภาคีระหวางไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อใหความรวมมือ
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แกประเทศท่ีสาม (5 มิ.ย.2551) บันทึกความเขาใจวาดวยความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในสาขาการบริหาร

จัดการภั ยพิบั ติ  (20 ก .ย .2555) บั นทึ กความเข าใจว าด วยการศึกษาทวิภาคี ไทย-เยอรมนี  ระหว าง

กระทรวงศึกษาธิการแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

(16 พ.ค.2556) แถลงการณรวมแสดงเจตจำนงควาดวยการพัฒนาความรวมมือดานรถไฟ (Joint Declaration 

ofIntent on the Further Development of the Cooperation in the Field of Railways) ระหวางกระทรวง

คมนาคมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลแหงสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี (23 พ.ย.2559) ปฏญิญารวมแสดงเจตจำนง (Joint Declaration of Intent : JDI) ระหวางกระทรวง

เกษตรและสหกรณของไทยกับกระทรวงอาหารและเกษตรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเรื่องการสงเสริม

ดานการเกษตร (26 ส.ค.2563) 

 อนึ่ง นรม.ประยุทธ จนัทรโอชา เยือนเยอรมนีเม่ือหวง 27-28 พ.ย.2561 โดยไดเขาพบ นรม.

อังเกลา แมรเคล ของเยอรมนี ประเด็นท่ีมีการหารือ อาทิ การพัฒนาความสัมพันธไปสูการเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตร อุตสาหกรรม 4.0 ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 

SMEs การอาชีวศึกษา  

 

--------------------------------------------------- 
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นางอังเกลา แมรเคล 

(Angela Merkel) 

 

ตำแหนง นรม. (นรม.หญิงคนแรกของเยอรมนี) 

 

เกิด 17 ก.ค.2497 (อายุ 68 ป/ป 2565) ท่ีฮัมบูรก 

 

สถานภาพ สมรสครั้งท่ี 2 กับนาย Joachim Sauer ศาสตราจารยทางดานเคมีประจำ 

 มหาวิทยาลัย Berlin’s Humboldt  เม่ือป 2541 

 

ครอบครัว เติบโตในสังคมแบบคอมนิวนิสต เนื่องจากพ้ืนเพเปนชาวเยอรมันตะวันออก 

  บิดาเปนบาทหลวงนิกายโปรเตสแตนต ในเมืองเทมปลิน มารดาเปนครู 

 

การศึกษา 

ป 2521 - ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย Leipzig 

ป 2529 - ปริญญาเอกดานฟสิกสจากมหาวิทยาลัย Leipzig นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญ

  ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษา 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2521-2533 - นักเคมีท่ีสถาบนัวิทยาศาสตรในกรุงเบอรลิน 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2532 - โฆษกรัฐบาล 

ป 2533 - เขารวมพรรค Christian Democrat Union (CDU) 

ป 2534-2537 - รมว.กระทรวงสตรีและวัยรุน 

ป 2537-2541 - รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม 

ป 2541-2543 - เลขาธิการพรรค CDU 
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ป 2543-ปจจุบัน - หัวหนาพรรค CDU 

ป 2545-ปจจุบัน - หัวหนาคณะผูแทนสภานิติบัญญัติของพรรค CDU 

ป 2548-2552 - นรม.เยอรมนีสมัยท่ี 1 

ป 2552-2556 - นรม.เยอรมนีสมัยท่ี 2 

ป 2556-2560 - นรม.เยอรมนีสมัยท่ี 3 

ป 2561-ปจจุบัน - นรม.เยอรมนีสมัยท่ี 4  

 

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

  

หมายเหตุ : นางอังเกลา แมรเคล ปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะ นรม.รักษาการ ระหวางเยอรมนีอยูระหวางการ

ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม ภายหลังจัดการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 27 ก.ย.2564  
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คณะรัฐมนตรีเยอรมนี 

 

ประธานาธิบดี Frank-Walter Steinmeier 

นรม. Angela Merkel  

รอง นรม. และ รมว.คลัง Olaf Scholz  

รมว.กระทรวงมหาดไทย Horst Seehofer 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Heiko Maas 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน  Peter Altmaier 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและการคุมครองผูบรโิภค Christine Lambrecht 

รมว.กระทรวงกิจการครอบครัว  

พลเมืองอาวุโส สตรี และเยาวชน Christine Lambrecht 

รมว.กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม Hubertus Heil 

รมว.กระทรวงกลาโหม Annegret Kramp-Karrenbauer 

รมว.กระทรวงอาหารและการเกษตร Julia Klockner 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Jens Spahn 

รมว.กระทรวงคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล Andreas Scheuer 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม การอนุรักษธรรมชาติ  

และความปลอดภัยทางนิวเคลียร Svenja Schulze 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย Anja Karliczek 

รมว.กระทรวงความรวมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ Gerd Muller  

 

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

 

หมายเหตุ : ครม.เยอรมนีชุดปจจุบันปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ ครม.รักษาการ ระหวางเยอรมนีอยูระหวางการ

ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม ภายหลังจัดการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 27 ก.ย.2564 

 

(ต.ค.2564) 

 


