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สาธารณรัฐอาร?เจนตินา 

(Argentine Republic) 

 
 

เมืองหลวง บัวโนสไอเรส 

 

ท่ีต้ัง อยู.ทางตอนใต4ของทวีปอเมริกาใต4 มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,780,400 ตร.กม. มีขนาดพ้ืนท่ีใหญ.เปKน

อันดับท่ี 2 ในทวีปอเมริกาใต4 (รองจากบราซิล) หรือใหญ.กว.าประเทศไทยประมาณ 5 เท.า ขนาดความยาว

ต้ังแต.เหนือจรดใต4ประมาณ 3,900 กม. ความกว4างวัดจากส.วนท่ีกว4างท่ีสุดกว4างประมาณ 1,400 กม. มีอาณาเขต

ทางบก 2,736,690 ตร.กม. อาณาเขตทางทะเล 43,710 ตร.กม. ชายฝ\]งทะเลยาว 4,989 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับโบลิเวีย (942 กม.) ปารากวัย (2,531 กม.)  

  และบราซิล (1,263 กม.) 

         ทิศตะวันตก  ติดกับชิลี (6,691 กม.)  

         ทิศตะวันออก ติดกับอุรุกวัย (541 กม.) และมหาสมุทรแอตแลนติก 

         ทิศใต4  ติดกับชิลีและมหาสมุทรแอตแลนติก 
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ภูมิประเทศ   ทิศตะวันตกมีเทือกเขาแอนดีสพาดผ.านและเปKนเส4นแบ.งเขตแดนระหว.างอาร̀เจนตินาและชิลี 

บริเวณตอนกลางประเทศเปKนทุ.งหญ4า Pampas เหมาะกับการเพาะปลูกและเล้ียงปศุสัตว̀ ตอนใต4ของประเทศ

เปKนเขตท่ีราบสูง Patagonia ต้ังอยู.บนเส4นทางยุทธศาสตร̀ทางทะเลระหว.างตอนใต4ของมหาสมุทรแอตแลนติก

และมหาสมุทรแปซิฟmก 

 

ภูมิอากาศ ภาคเหนือและภาคใต4ของประเทศมีอุณหภูมิแตกต.างกัน โดยภาคเหนือสภาพอากาศก่ึงร4อน

ก่ึงอบอุ.น ภาคใต4อากาศหนาวและฝนตกชุก ตะวันออกเฉียงใต4สภาพอากาศแห4งแล4ง บริเวณท่ีราบ Pampas 

ทางตะวันออกอากาศอบอุ.นและช้ืน ขณะท่ีตอนใต4สุดของประเทศมีสภาพอากาศแบบแอนตาร̀กติก ซ่ึงหนาวเย็น

ตลอดปq  

 

ประชากร  45.2 ล4านคน (ปq 2565) คนผิวขาว (ส.วนใหญ.มีเช้ือสายสเปนและอิตาลี) และเมสติโซ (ผสมผสาน

ระหว.างคนผิวขาวและคนอินเดียนพ้ืนเมือง) 77.8% คนอินเดียนพ้ืนเมือง 17.9% และชาวแอฟริกัน 4.2% 

อัตราส.วนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ปq 24.02% อายุ 15-64 ปq 63.86% อายุ 65 ปq ข้ึนไป 

12.13% อายุขัยเฉล่ียของประชากร 78.07 ปq เพศชาย 74.97 ปq เพศหญิง 81.36 ปq อัตราการเกิด 11.8 คน

ต.อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 8.3 คนต.อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากรร4อยละ 0.82 

 

ศาสนา คริสต̀นิกายโรมันคาทอลิก 66% โปรเตสแตนต̀ 10% ไม.นับถือศาสนา 21% อ่ืนๆ 3%   

 

ภาษา ภาษาสเปนเปKนภาษาราชการ อิตาลี อังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส ภาษา Mapudungun และ 

Quechua ของชาวอินเดียนพ้ืนเมือง  

 

การก0อต้ังประเทศ  ชาวยุโรปกลุ.มแรกท่ีเดินทางมายังดินแดนท่ีเปKนท่ีต้ังอาร̀เจนตินาในป\จจุบันคือ 

Amerigo Vespucci เม่ือปq 2045 และอาร̀เจนตินาถูกผนวกรวมกับโบลิเวีย ปารากวัย และอุรุกวัย ในยุคอาณา

นิคมสเปนเม่ือปq 2319 และแยกตัวออกเปKนอิสระต.อกันหลังจากประกาศเอกราชจากสเปนเม่ือ 9 ก.ค.2359 

ประชาชนและวัฒนธรรมได4รับอิทธิพลอย.างมากจากผู4อพยพจากยุโรป โดยเฉพาะอิตาลี และสเปน ซ่ึงมาต้ัง 

ถ่ินฐานมากกว.า 7 ล4านคนในช.วงระหว.างปq 2423-2473 และช.วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ป\จจุบัน 

อาร̀เจนตินามีประชากรท่ีเปKน ผู4อพยพประมาณ 5% (สูงท่ีสุดในอเมริกาใต4) โดยผู4อพยพ 80% มาจากประเทศ

เพ่ือนบ4านในอเมริกาใต4และแคริบเบียน โดยเฉพาะปารากวัยและโบลิเวีย   

 

วันชาติ 25 พ.ค. (เพ่ือรำลึกถึงวันปฏิวัติอาร̀เจนตินา เม่ือปq 2353 ซ่ึงนำมาสู.การประกาศเอกราชจากสเปน) 

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ 



                                                     ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 3 

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง ประธานาธิบดี

เปKนท้ังประมุขรัฐและหัวหน4ารัฐบาล มีอำนาจแต.งต้ังคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน.งวาระ 4 ปq สามารถดำรงตำแหน.ง

ได4ต. อกัน 2 วาระ ประธานาธิบดีคนป\ จจุ บันคือ นาย Alberto Ángel Fernández จากพรรค Partido 

Justicialista (IPA) (ดำรงตำแหน.งเม่ือ 10 ธ.ค.2562) การเลือกต้ังคร้ังต.อไปกำหนดมีข้ึนใน 27 ต.ค.2566  

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา 1) วุฒิสภา มีสมาชิก 72 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระ  

การดำรงตำแหน.ง 6 ปq แต.สมาชิก 1 ใน 3 ของวุฒิสมาชิกจะเลือกต้ังหมุนเวียนทุก 2 ปq และ 2) สภาผู4แทนราษฎร      

มีสมาชิก 257 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระการดำรงตำแหน.ง 4 ปq แต.จะเลือกตั้งหมุนเวียนทุก 2 ปq 

การเลือกต้ังคร้ังล.าสุดมีข้ึนเม่ือ 22 ต.ค.2562 การเลือกต้ังคร้ังต.อไปจะมีข้ึนใน 27 ต.ค.2566   

  ฝ�ายตุลาการ : ศาลฎีกา เปKนศาลสูงสุด มีสมาชิก 7 คน ประธานาธิบดีเปKนผู4คัดเลือก แต.ต4อง

ผ.านการเห็นชอบจากวุฒิสภา (สามารถดำรงตำแหน.งต.อเน่ืองได4จนเกษียณเม่ืออายุ 75 ปq) 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Argentina Federal นาย Pablo Kosiner เปKนหัวหน4าพรรค 

พรรค Cambiemos ซ่ึงเปKนการรวมตัวของพรรค Civic Coalition (CC) พรรค Citizen's Unity (UC)  

น าง Cristina Fernández De Kirchner พ รรค  Civic Coalition ARI (CC-ARI) น าง Elisa Carrió เปK น

หัวหน4าพรรค พรรค Civic Front for Santiago (FCS) นาย Gerardo Zamora เปKนหัวหน4าพรรค พรรค 

Everyone's Front (TODOS) น าย  Alberto Ángel Fernández เปK น หั วห น4 าพ รรค  พ รรค  Federal 

Consensus (CF) นาย Roberto Lavagna เปKนหัวหน4 าพรรค พรรค Front for Victory (FpV) นาง Cristina 

Fernández De Kirchner และนาย Agustín Rossi เปKนหัวหน4าพรรค พรรค Generation for a National 

Encounter (GEN) นาง Monica Peralta เปKนหัวหน4าพรรค พรรค Justicialist Party (PJ) นาย Miguel 

Ángel Pichetto เปKนหัวหน4าพรรค พรรค Radical Civic Union (UCR) นาย Alfredo Cornejo เปKนหัวหน4า

พรรค พรรค Renewal Front (FR) นาย Sergio Massa เปKนหัวหน4าพรรค พรรค Republican Proposal 

(PRO) นาย Mauricio Macri เปKนหัวหน4าพรรค พรรค Socialist Party (PS) มีนาย Antonio Bonfatti เปKน

หัวหน4าพรรค พรรค Socialist Workers’ Party (PTS) นาย José Montes เปKนหัวหน4าพรรค พรรค 

Together We Are Rio Negro (JSRN) นาย Alberto Edgardo Wertilneck เปKนหัวหน4าพรรค พรรค We Do 

For Cordoba (HC) นาย Juan Schiaretti เปK น หัวหน4 าพรรค พรรค Workers' Party (PO) นาย Jorge 

Altamira เปKนหัวหน4าพรรค พรรค Worker’s Socialist Movement (MST) นาย Alejandro Boddart และ

นาย Vilma Ripoll เปKนหัวหน4าพรรค   

  กลุ.มกดดันทางการเมือง : กลุ.มสหภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (Argentine Industrial 

Union องค̀กร Argentine Rural Confederation หรือ CRA เปKนการรวมตัวของเจ4าของท่ีดินขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง Argentine Rural Society (องค̀กรของเจ4าของท่ี ดินขนาดใหญ. ) Blue and White CGT 

(dissident CGT labor confederation) Central of Argentine Workers หรือ CTA (สหภาพแรงงานและ 

ผู4ว.างงาน) General Confederation of Labor (CGT) และ Roman Catholic Church นอกจากน้ี ยังมีกลุ.ม

ภาคธุรกิจ สหภาพแรงงาน กลุ.มต.อต4านรัฐบาลและนักศึกษา 
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เศรษฐกิจ  อาร̀เจนตินาเปKนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค.าจำนวนมาก ประชากรมีความรู4สูง         

มีขนาดเศรษฐกิจใหญ.เปKนอันดับท่ี 3 ของภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล และเม็กซิโก) สินค4าส.งออก

สำคัญอยู.ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีมีความหลากหลาย โดยกองทุนการเงินระหว.างประเทศ (IMF) 

คาดการณ̀ว.าเศรษฐกิจอาร̀เจนตินาในปq 2566 จะขยายตัวอยู.ท่ี 3% เน่ืองจากวิกฤตยูเครน ภาวะชะงักงันของ

ห.วงโซ.อุปทาน ภาวะเงินเฟ¬อท่ีทำให4หลายประเทศต4องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข4มงวด ด4านธนาคารกลาง

อาร̀เจนตินาปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือลดภาวะเงินเฟ¬อและรักษาเสถียรภาพด4านอัตราแลกเปล่ียนระหว.าง

ประเทศ พร4อมกับคาดการณ̀ว.าอาร̀เจนตินาจะมีอัตราเงินเฟ¬ออยู.ท่ี 99.6%  ภายในส้ินปq 2565      

     

  สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  อาร̀เจนตินาเปโซ (Argentine pesos หรือ ARS) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร?สหรัฐ :  1 ดอลลาร̀สหรัฐ : 155.08 ARS 

      1 ARS : 0.24 บาท  (ต.ค.2565) 

          

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปq 2564)  

ผลิตภัณฑ̀มวลรวมในประเทศ (GDP) : 491,000 ล4านดอลลาร̀สหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3%  

รายได4เฉล่ียต.อหัวต.อปq : 13,622  ดอลลาร̀สหรัฐ  

อัตราการว.างงาน : 6.9%   

อัตราเงินเฟ¬อ : 90.5%  

มูลค.าการส.งออก : 54,880 ล4านดอลลาร̀สหรัฐ  

สินค4าส.งออก : ถ่ัวเหลืองและผลิตภัณฑ̀แปรรูป ข4าวโพด รถยนต̀ ข4าวสาลี เน้ือแช.แข็ง และทอง  

มูลค.าการนำเข4า : 42,350 ล4านดอลลาร̀สหรัฐ  

สินค4านำเข4า : รถยนต̀ น้ำมันและก®าซธรรมชาติ เคร่ืองยนต̀สำหรับรถยนต̀ และถ่ัวเหลือง 

คู.ค4าสำคัญ : บราซิล จีน สหรัฐฯ เยอรมนี ชิลี เม็กซิโก   

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 3,997 ล4านดอลลาร̀สหรัฐ  

 

การทหาร งบประมาณด4านการทหาร 2,900 ล4านดอลลาร̀สหรัฐ กำลังพลประจำการ 72,100 คน  

ประกอบด4วย ทบ. 42,800 คน ทร. 16,400 คน ทอ. 12,900 คน กกล.ก่ึงทหาร 31,250 คน และกองกำลัง

รักษาชายฝ\]ง 13,250 คน ยุทโธปกรณ̀สำคัญ ได4แก. รถถัง 414 คัน ยานยนต̀ลาดตระเวน 123 คัน รถลำเลียงพล

หุ4มเกราะ 810 คัน รถถังป°นใหญ.อัตตาจร 37 คัน ป°นใหญ.ชนิดลาก 1,108 กระบอก เคร่ืองยิงจรวดจำนวนมาก 

กล4อง 26 ชุด บ.โจมตีสกัดก้ัน 29 เคร่ือง บ.โจมตี 52 เครื่อง บ.ลำเลียง 15 เคร่ือง ฮ. 117 เคร่ือง บ.ฝ²ก 55 เคร่ือง 

เรือพิฆาต 4 ลำ เรือดำน้ำยุทธวิธี 2 ลำ เรือ Corvettes 9 ลำ และเรือตรวจการณ̀ชายฝ\]ง 11 ลำ ป\จจุบัน 

อาร̀เจนตินามีป\ญหาด4านงบประมาณทำให4เคร่ืองบินโจมตีส.วนใหญ.อยู.ในสภาพขาดการบำรุงรักษา บางส.วน    

ไม.สามารถใช4งานได4  
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กลุ0มก0อการร#าย กลุ.ม Hizballah ยังคงมีความเคล่ือนไหวจำกัด ได4รับการสนับสนุนด4านการเงินจาก  

กลุ.มชาวเลบานอนพลัดถ่ินในอาร̀เจนตินา  

 

ปbญหาความขัดแย#งระหว0างประเทศ อาร̀เจนตินามีป\ญหาความขัดแย4งเก่ียวกับอธิปไตยเหนือหมู.เกาะ 

Falkland (Islas Malvinas) กับอังกฤษ เกาะ Braziliera/Brasiliera ในแม.น้ำ Quarai/Cuareim กับบราซิล

และอุรุกวัย รวมถึงป\ญหาเขตแดนกับชิลีท่ี Andean Southern Ice Field (Campo de Hielo Sur) นอกจากน้ี 

ยังมีป\ญหาการลักลอบนำเข4าสินค4าผิดกฎหมาย การค4ามนุษย̀และยาเสพติดบริเวณพรมแดนติดกับโบลิเวีย  

 

สมาชิกองค?การระหว0างประเทศ ได4แก. AfDB (nonregional member), Australia Group, BCIE, BIS, CAN 

(associate), CD, CELAC, FAO, FATF, G-15, G-20, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national 

committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, 

IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, NAM (observer), 

NSG, OAS, OPANAL, OPCW, Paris Club (associate), PCA, SICA (observer), UN, UNASUR, UNCTAD, 

UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, Union Latina (observer), UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU 

(NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC 

 

วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มีศักยภาพด4านเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตพืชดัดแปลง

พันธุกรรม (พืช GMOs หรือ genetically modified organism) ป\จจุบันอาร`เจนตินาเปKนผู4นำในการผลิต

ข4าวโพดและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเช.นเดียวกับสหรัฐฯ จีน แคนาดาและบราซิล (GMO คือ พืช

ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช4เทคโนโลยีทางด4านพันธุวิศวกรรมมาประยุกต`ใช4ในการปรับปรุงพันธุ`พืชเพื่อให4ได4  

พันธุ`พืชที่มีคุณลักษณะที่จำเพาะเจาะจงตามต4องการ เช.น มีความต4านทานต.อแมลงศัตรูพืช ทนต.อ

สภาพแวดล4อมที่ไม.เหมาะสม มีการเพ่ิมข้ึนของสารโภชนาการหรือชีวโมเลกุลบางชนิด เช.น วิตามิน โปรตีน 

ไขมัน) มีศักยภาพด4านเทคโนโลยีนิวเคลียร̀และอยู.ระหว.างเร่ิมโครงการสร4างดาวเทียมเพ่ือการส่ือสาร

ภายในประเทศ 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท.าอากาศยาน 1,138 แห.ง ใช4การได4ดี 161 แห.ง ท.าอากาศยานนานาชาติ   

19 แห. ง : Ministro Pistarini และ Ástor Piazzolla ในบัวโนสไอเรส, Rosario–Islas Malvinas ในเมือง 

ซ าน ต า เฟ , Coronel Felipe Varela International Airport, General Enrique Mosconi International 

Airport, Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella International Airport, Corrientes 

International Airport, Comandante Armando Tola International Airport, Formosa International 

Airport, Gobernador Horacio Guzmán International Airport, Governor Francisco Gabrielli 

International Airport, Presidente Perón International Airport, Cataratas del Iguazú International 
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Airport, Resistencia International Airport, Piloto Civil Norberto Fernández International Airport, 

Hermes Quijada International Airport, Rosario-Islas Malvinas International Airport, Martín Miguel 

de Güemes International Airport, Teniente General Benjamín Matienzo International Airport 

และ Malvinas Argentinas Ushuaia International Airport ลานจอดเฮลิคอปเตอร̀ 2 แห.ง เส4นทางรถไฟ 36,966 

กม. ถนน 281,290 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพท̀พ้ืนฐานให4บริการ 9.23 ล4านเลขหมาย โทรศัพท̀เคล่ือนท่ี 

54.76 ล4านเลขหมาย รหัสโทรศัพท̀ +54 จำนวนผู4ใช4อินเทอร̀เน็ต 38.02 ล4านคน รหัสอินเทอร̀เน็ต .ar   

 

การเดินทาง  นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีต4องการเดินทางเข4าอาร̀เจนตินา ต4องกรอกเอกสารแสดงข4อมูลการ  

ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใน 48 ช่ัวโมงก.อนเดินทางเข4าประเทศ หากผู4ใดไม.ได4รับการฉีดวัคซีนครบโดส  

จะต4องได4รับการตรวจหาเช้ือ COVID-19 และมีผลตรวจเปKนลบภายใน 72 ช่ัวโมง ก.อนเดินทางเข4าประเทศ 

โดยคนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางธรรมดา ได4รับการยกเว4นการ

ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (พำนักได4ไม.เกิน 90 วัน)  

 

 สถานการณ?สำคัญท่ีน0าติดตาม 

                 การดำเนินมาตรการรับมือป\ญหาเงินเฟ¬อของรัฐบาลอาร̀เจนตินา โดยสำนักงานสถิติ

อาร̀เจนตินาคาดการณ̀ว.าอาร̀เจนตินาจะเผชิญอัตราเงินเฟ¬ออยู.ท่ี 99.6% ในช.วงส้ินปq 2565 ด4านนายเซอร̀จิโอ 

มาสซา รมว.กระทรวงเศรษฐกิจคนใหม.ของอาร̀เจนตินาดำเนินมาตรการเชิงรุกท่ีสำคัญ ได4แก. การขอสินเช่ือ

จากธนาคารต.างประเทศเพ่ือสร4างความแข็งแกร.งแก.เงินสำรองระหว.างประเทศ การปรับเปล่ียนนโยบาย 

การจ4างงานให4มีประสิทธิภาพ การส.งเสริมการลงทุนด4านเหมืองแร. การเกษตร ไฮโดรคาร̀บอน และการประมง      

  

ความสัมพันธ?ไทย-อาร?เจนตินา 

 สถาปนาความสัมพันธ`ทางการทูตเมื่อ 2 ก.พ.2498 โดยอาร`เจนตินาเปKนประเทศแรกใน

ลาตินอเมริกาท่ีสถาปนาความสัมพันธ̀ทางการทูตกับไทย รวมท้ังมีการเยือนระดับสูงท้ังในระดับราชวงศ̀ และ

รัฐบาล ในส.วนของอาร̀เจนตินา ประธานาธิบดีอาร̀เจนตินาเดินทางเยือนไทย 2 คน ได4แก. ประธานาธิบดี Arturo 

Frondizi เม่ือปq 2504 และประธานาธิบดี Carlos Saul Menem เม่ือปq 2540  

 ความร.วมมือในกรอบพหุภาคีและเวทีระหว.างประเทศ ไทยและอาร̀เจนตินามีพ้ืนฐานและ

โครงสร4างทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมและเปKนผู4ส.งออกสินค4าเกษตรสำคัญของโลกจึงมีจุดยืนร.วมกัน

ในการเรียกร4องให4กลุ.มประเทศพัฒนาแล4วเปmดตลาดสินค4าเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนาและลดการอุดหนุน

สินค4าเกษตรของตนลง นอกจากน้ี ยังมีความร.วมมือท่ีใกล4ชิดในกรอบ G20, WTO และ UN ในส.วนของความร.วมมือ

ระหว.างภูมิภาค ไทยและอาร̀เจนตินาต.างมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร.วมมือระหว.างเอเชียตะวันออกเฉียงใต4

และลาตินอเมริกาโดยเฉพาะเวทีความร.วมมือระหว.างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for 

East Asia-Latin America Cooperation–FEALAC) 
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 อาร̀เจนตินาเปKนคู.ค4าอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิลและเม็กซิโก) ห4วง 

ม.ค.-ธ.ค.2564  มีมูลค.าการค4ารวม  58,307.56  ล4านบาท  ไทยส.งออกมูลค.า  43,679.43  ล4านบาทและนำเข4ามูลค.า   

14,628.12  ล4านบาท  ไทยได4เปรียบดุลการค4า 29,051.31  ล4านบาท สินค4าส.งออกของไทย ได4แก. รถยนต̀ อุปกรณ̀

และส.วนประกอบ เคร่ืองยนต̀สันดาปภายในแบบลูกสูบและส.วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส.วนประกอบของ

เคร่ืองจักรกล  ผลิตภัณฑ̀ยาง เหล็ก เหล็กกล4าและผลิตภัณฑ̀ ผลิตภัณฑ̀พลาสติก เฟอร̀นิเจอร̀และช้ินส.วน  

สินค4านำเข4าของไทย ได4แก. พืชและผลิตภัณฑ̀จากพืช สัตว̀ และผลิตภัณฑ̀จากสัตว̀ สัตว̀น้ำสด แช.เย็น แช.แข็ง แปรรูป

และก่ึงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ̀เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ̀โลหะ เคมีภัณฑ̀ เน้ือสัตว̀สําหรับการบริโภค ผัก ผลไม4

และของปรุงแต.งท่ีทำจากผัก ผลไม4 และ ด4ายและเส4นใย  

 ความร.วมมือด4านการลงทุนระหว.างไทย-อาร̀เจนตินายังจำกัด โดยมีบริษัทอาร̀เจนตินาลงทุน

ในไทย 1 บริษัท คือ บริษัท ซาเดซา (Sadesa-อุตสาหกรรมฟอกหนัง) มีโรงงานอยู. ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา           

จ.ปราจีนบุรี และ จ.ชลบุรี และมีบริษัทไทยลงทุนในอาร̀เจนตินา 1 บริษัท คือ บริษัทบางจากปmโตรเลียม จำกัด 

(มหาชน) (Bangchak Petroleum Public Co., Ltd.-เหมืองแร.ลิเทียม) ซ่ึงได4ร.วมลงทุนผ.านการซ้ือหุ4นของบริษัท 

ลิเทียม อเมริกา คอร`ป (Lithium Americas Corp. หรือ LAC) มูลค.าการลงทุน 38 ล4านดอลลาร`สหรัฐ 

นอกจากนี ้ บริษัท ไมเนอร̀ อินเตอร̀เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (Minor International Public Co., Ltd.)  

(ธุรกิจการโรงแรม) อยู.ระหว.างการพิจารณาการลงทุนด4านการโรงแรมในอาร̀เจนตินา 

 ภาวะตลาดสินค4าอาหารไทยและอาหารนำเข4าจากไทยมีศักยภาพท่ีจะขยายตลาดในอาร̀เจนตินา 

ป\จจุบันสามารถหาซ้ือสินค4าอาหารไทยได4ท่ีซุปเปอร̀มาร̀เก็ต Jumbo โดยเปKนสินค4าประเภทเคร่ืองแกงพร4อม

รับประทาน ผลไม4อบแห4ง น้ำปลา ซีอ๊ิว เส4นผัดไทอบแห4งพร4อมเคร่ืองปรุงรส ผลไม4กระป½อง นำเข4าโดย

บริษัท Exotic Foods ซ่ึงดำเนินการโดยพ.อค4าคนกลางท่ีไต4หวัน จากการสำรวจพบว.าสินค4าอาหารไทยท่ีวาง

จำหน.ายในอาร̀เจนตินายังไม.หลากหลายและมีเพียงไม.ก่ีย่ีห4อ โดยสินค4าสำคัญ ได4แก. กะทิสำเร็จรูป น้ำมะขาม

สำหรับทำอาหาร ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป น้ำปลา เครื่องต4มยำสำเร็จรูป กะปm เส4นก¿วยเตี๋ยวอบแห4ง 

แผ.นแป¬งห.อก¿วยเต๋ียว ถ่ัวโก¿แก. ผลไม4กระป½อง ข4าวไทย โดยภาพรวม สินค4าอาหารไทยไดัรับการตอบรับจาก

ผู4บริโภคชาวอาร`เจนตินาค.อนข4างดี เนื่องจากชาวอาร`เจนตินากำลังนิยมรับประทานอาหารเอเชีย ตลาด

สินค4าเคร่ืองแกงสำเร็จรูปยังมีโอกาสเติบโตได4อีกมาก สำหรับสินค4าท่ีผู4นำเข4าประสงค̀จะส่ังซ้ือเพ่ิมจากไทย ได4แก. 

ผลไม4สำหรับเด็ก เคร่ืองด่ืมสำเร็จรูป ผลไม4กระป½อง น้ำผสมผลไม4 และข4าวเหนียว แต.อุปสรรคสำคัญคือ ราคา

สินค4าอาหารไทยมีต4นทุนสูงเน่ืองจากนำเข4าผ.านพ.อค4าคนกลาง บวกกับต4นทุนค.าขนส.งทางเรือ การท่ีไทย และ

อาร̀เจนตินาอยู.ห.างไกลทำให4การขนส.งใช4เวลานาน สินค4าไทยจึงถูกนำเข4ามาเปKนล็อตหากจำหน.ายหมดแล4ว

อาจต4องรอประมาณ 2-3 เดือน ในการนำสินค4าดังกล.าวมาจำหน.ายอีกคร้ังหน่ึง 

 กลไกส.งเสริมการค4า ได4แก. กระทรวงการต.างประเทศของท้ังสองฝ�ายและหน.วยงาน  

ท่ีเก่ียวข4องได4หารือกันอย.างสม่ำเสมอตามกรอบการประชุม Bilateral Economic Consultation (BEC)  

ซ่ึงมีการประชุมคร้ังแรกเม่ือ ต.ค.2551 โดยมีวัตถุประสงค̀เพ่ือจะแสวงหาแนวทางในการส.งเสริมการค4าทวิภาคี    

ให4ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย.างต.อเน่ืองโดยอาศัยกลไกต.าง ๆ อาทิ การจัดทำความตกลงว.าด4วยความร.วมมือ  

ด4านศุลกากรและการจัดทำความตกลงความยอมรับร.วมด4านการประมงการประชุม BEC ยังช.วยเปmดโอกาสให4  
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คณะนักธุรกิจท้ังประเทศได4พบปะและเจรจาการค4าระหว.างกันโดยตรง กระทรวงพาณิชย̀ยังได4จัดต้ังสำนักงาน

ส.งเสริมการค4าระหว.างประเทศข้ึนท่ีบัวโนสไอเรสเม่ือปq 2552 เพ่ือให4บริการและอำนวยความสะดวกแก.  

นักธุรกิจในการนำเข4าหรือส.งออกสินค4าไปไทยตลอดจนการนำคณะนักธุรกิจอาร̀เจนตินาไปร.วมงานแสดงสินค4า

ท่ีสำคัญต.าง ๆ ท่ีไทยเปKนเจ4าภาพ 

 ประเด็นท4าทายในการทำธุรกิจ ไทยกับอาร̀เจนตินามีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร̀ท่ีห.างไกลกันมาก 

ประกอบกับไม.มีเที่ยวบินตรงจากไทย ทำให4การเดินทางและการขนส.งสินค4าต4องเสียค.าใช4จ.ายและเวลาสูง 

ค.าระวางเรือสูงข้ึนอย.างต.อเน่ือง เส4นทางท่ีประเทศแถบเอเชียใช4ขนส.งสินค4าไปยังอาร̀เจนตินา คือ สิงคโปร̀-

เดอร̀บับ-เคปทาวน̀-โยฮันเนสเบอร̀ก-บัวโนสไอเรส นักธุรกิจของไทยและอาร̀เจนตินาส.วนใหญ.ขาดข4อมูลทาง

เศรษฐกิจการค4าระหว.างกัน ทำให4ความสนใจท่ีจะค4าขายกันมีน4อย และมีป\ญหาในการส่ือสารเน่ืองจากอาร̀เจนตินา

ใช4ภาษาสเปนเปKนภาษาราชการ ในขณะท่ีนักธุรกิจไทยท่ีรู4ภาษาสเปนมีจำกัด 

 ข4อตกลงสำคัญ : ความตกลงว.าด4วยความร.วมมือทางวิทยาศาสตร̀และวิชาการ (20 ต.ค.2524) 

ความตกลงว.าด4วยความร.วมมือระหว.างสภาหอการค4าแห.งประเทศไทยกับหอการค4าอาร̀เจนตินา (7 มิ.ย.2534) 

ความตกลงว.าด4วยการยกเว4นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (16 พ.ค.2539) ความตกลงว.า

ด4วยความร.วมมือในการใช4พลังงานนิวเคลียร̀เพ่ือสันติ (7 มิ.ย.2539) ความตกลงว.าด4วยความร.วมมือด4าน

เศรษฐกิจและการค4า (19 ก.พ.2540) บันทึกความเข4าใจว.าด4วยความร.วมมือด4านการปราบปรามยาเสพติด  

และวัตถุออกฤทธิ์ต.อจิตประสาท (19 ก.พ.2540) ความตกลงว.าด4วยการส.งเสริมและคุ4มครองการลงทุน 

(18 ก.พ.2543) ความตกลงว.าด4วยการส.งเสริมและคุ4มครองการลงทุน (18 ก.พ.2543) ความตกลงว.าด4วย

ความร.วมมือด4านวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร̀ระหว.างจุฬาลงกรณ̀มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย

แห.งชาติ La Plata (28 ธ.ค.2543) ความตกลงว.าด4วยการยกเว4นการตรวจลงตราสำหรับผู4ถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดา (14 ส.ค.2549) ความตกลงด4านวัฒนธรรม (14 ส.ค.2549) บันทึกความเข4าใจว.าด4วยการปรึกษาหารือ

ด4านการเมืองและประเด็นอื่น ๆ ที่เปKนผลประโยชน`ร.วมกัน (19 ก.ย.2549) และบันทึกความเข4าใจว.าด4วย

ความร.วมมือหุ4นส.วนเพ่ือการพัฒนา (2 พ.ย.2552) 

 นอกจากน้ี ไทยและอาร̀เจนตินามีความร.วมมือทางวิชาการท่ีใกล4ชิดเปKนอย.างมากท้ังในกรอบ

ทวิภาคีและไตรภาคี ป\จจุบัน มีการดำเนินกิจกรรมความร.วมมือทางวิชาการในสาขาต.าง ๆ โดยเฉพาะด4าน

การเกษตร ไทยและอาร̀เจนตินายังมีความร.วมมือไตรภาคีร.วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพ่ือให4ความช.วยเหลือด4านสินเช่ือชุมชน รวมถึงจะขยายความร.วมมือไปในสาขาสุขภาพสัตว̀ การจัดการป�าไม4 และ

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยการประยุกต`ใช4เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร` มีโครงการจัดทำข4อมูล

เพ่ิมเติม เพ่ือขยายความร.วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ได4แก. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ดาราศาสตร̀ เภสัชกรรม การผลิตไวน̀ 

และการพัฒนาพันธุ̀นุ.นและฝ¬ายเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เปKนต4น 

 ป\จจุบันมีคนไทยพำนักอยู.ในอาร̀เจนตินา 62 คน 

 

------------------------------------------ 
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Alberto Ángel Fernández 

 

ตำแหน0ง  ประธานาธิบดีอาร̀เจนตินา  

 

เกิด   2 เม.ย.2502 (อายุ 64 ปq/ปq 2566) ท่ีบัวโนสไอเรส  

    

ครอบครัว   บิดาเคยดำรงตำแหน.งผู4พิพากษา  

 

ศาสนา   คริสต̀ นิกายโรมันคาทอลิก  

 

สถานภาพ     

ปq 2536-2548    - สมรสกับนาง Marcela Luchetti  

ปq 2557-ป\จจุบัน   - อาศัยอยู.กับนาง Fabiola Yáñez โดยไม.ได4จดทะเบียนสมรส  

 

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร̀จาก University of Buenos Aires  

 

ประวัติการทำงาน 

ไม.ระบุปq - สอนวิชากฎหมายอาญา 

- รอง ผอ.กองกิจการกฎหมาย กระทรวงเศรษฐกิจ และเปKนหัวหน4าคณะ

เจรจาความตกลงท่ัวไปว.าด4 วยภาษี ศุลกากรและการค4 า (General 

Agreement on  Tariffs and Trade หรือ GATT) รอบอุรุกวัย   

ปq 2532-2535  - ประธานสมาคมบริหารจัดการการประกันภัยลาตินอเมริกา และเปKนผู4ร.วม

ก.อต้ังสมาคมการประกันภัยระหว.างประเทศ  

- ท่ีปรึกษาด4านกฎหมายการประกันภัย กลุ.มความร.วมมือทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต4 (Mercado Común del Sur-Mercosur) 

และ Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI)  
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ประวัติทางการเมือง  

7 ส.ค.2543-25 พ.ค.2546 สมาชิกสภาผู4แทนราษฎร (ส.ส.) บัวโนสไอเรส 

25 พ.ค.2546-23 ก.ค.2551  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาลของประธานาธิบดี Néstor 

Kirchner 

ปq 2550-2551  เลขาธิการ ครม.ในรัฐบาลของประธานาธิบดี Cristina Fernández de 

Kirchner 

23 ก.ค.2551  ลาออกจากตำแหน.งเลขาธิการ ครม. พร4อมกับอดีตรองประธานาธิบดี 

Julio Cobos' หลังล4มเหลวในการเจรจาแก4ป\ญหาความขัดแย4งเก่ียวกับ

ภาษีการส.งออกสินค4าเกษตร  

ปq 2554  หัวหน4าสาขาของพรรค Justicialist ในกรุงบัวโนสไอเรส   

ปq 2558   เปKนแกนนำในการรณรงค̀หาเสียงเลือกต้ังชิงตำแหน.งประธานาธิบดีให4นาย  

Sergio Massa  

พ.ค.2562   อดีตประธานาธิบดี Cristina Fernández de Kirchner ประกาศลงสมัคร

รับเลือกต้ังในตำแหน.งรองประธานาธิบดีคู.กับนาย Alberto Fernández 

ซ่ึงลงสมัครรับเลือกต้ังในตำแหน.งประธานาธิบดี   

27 ต.ค.2562   ชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีด4วยคะแนน 48.1% เหนือประธานาธิบดี 

  Mauricio Macri ซ่ึงได4คะแนน 40.4%    

10 ธ.ค.2562   ดำรงตำแหน.งประธานาธิบดีอาร̀เจนตินา 

 

รางวัล   

ปq 2535 ได4รับเลือกเปKน 1 ใน 10 นักธุรกิจรุ.นใหม.ของอาร̀เจนตินา และได4รับรางวัล 

Millennium Award ในฐานะนักธุรกิจท่ีโดดเด.น  

 

 ----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีอาร?เจนตินา 

 

ประธานาธิบดี    Alberto Ángel Fernández 

รองประธานาธิบดี       Cristina Fernandez de Kirchner 

หัวหน4า ครม. (เทียบเท.า นรม.)   Juan Manzur  

รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตว̀ และประมง   Julian Dominguez 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม   Tristán Bauer 

รมว.กระทรวงกลาโหม   Jorge Taiana 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ     Sergio Massa 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล4อมและการพัฒนาอย.างย่ังยืน  Juan Cabandie 

รมว.กระทรวงการต.างประเทศ และการค4าระหว.างประเทศ Santiago Cafiero 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข    Carla Vizzotti 

รมว.กระทรวงมหาดไทย    Eduardo ‘Wado’ Enrique De Pedro  

รมว.กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน   Martin Soria 

รมว.กระทรวงแรงงาน การจ4างงาน และความม่ันคงทางสังคม Kelly Olmos   

รมว.กระทรวงการโยธาสาธารณะและโครงสร4างพ้ืนฐาน Gabriel Nicolás Katopodis 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร̀ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Daniel Filmus 

รมว.กระทรวงความม่ันคง    Anibal Fernandez  

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม   Victoria Tolosa Paz  

รมว.กระทรวงพัฒนาท่ีดินและท่ีอยู.อาศัย   Jorge Ferraresi 

รมว.กระทรวงขนส.ง    Alexis Guerrera 

รมว.กระทรวงท.องเท่ียวและกีฬา   Matías Daniel Lammens Núñez 

รมว.กระทรวงสตรี เพศ และความหลากหลายทางเพศ Ayelén Mazzina  

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ   Jaime Perzyck 

 

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

     (ต.ค.2565) 


