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สาธารณรัฐชิลี 

(Republic of Chile) 

 
 

เมืองหลวง  ซันติอาโก  

 

ท่ีต้ัง    ต้ังอยู/ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต: เป;นแนวยาวทอดตัวระหว/างแนวเทือกเขาแอนดีสกับ

มหาสมุทรแปซิฟDกในแนวต้ัง พ้ืนท่ี 756,102 ตร.กม. ขนาดใหญ/กว/าไทย 0.6 เท/า แบ/งเป;นพ้ืนดิน 743,812 ตร.กม. 

พ้ืนน้ำ 12,290 ตร.กม. เขตแดนของชิลียังรวมเกาะ Juan Fernández, Salas y Gómez และ Desventuradas 

ในมหาสมุทรแปซิกฟDก และเกาะ Easter Island ใน Oceania รวมถึงพ้ืนท่ีประมาณ 1,250,000 ตร.กม.      

ในแอนตารtกติกา ตามท่ีระบุในสนธิสัญญา the Antarctic Treaty  

 

อาณาเขต        
  ทิศเหนือ ติดกับเปรู (168 กม.)  



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

2 

  ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟDก (6,435 กม.) 

  ทิศตะวันออก ติดกับโบลิเวีย (942 กม.)  

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดกับอารtเจนตินา (6,691 กม.) 

 ทิศใต:  จรด Drake Passage (พ้ืนท่ีระหว/างแหลม Horn กับหมู/เกาะ 

   South Shetland Islands ในแอนตารtกติกา  

 

ภูมิประเทศ มีลักษณะเป;นแผ/นดินแคบ ๆ ทอดเป;นระยะทางยาว 4,329 กม. เลียบชายฝ��งมหาสมุทร

แปซิฟDก โดยด:านกว:างของประเทศไม/มีส/วนใดมีพ้ืนท่ีกว:างเกิน 240 กม. ด:านตะวันออกมีเทือกเขาแอนดีสทอดยาว

จากเหนือจรดใต: พื้นที่ส/วนใหญ/เป;นที่ราบลุ/มแคบ ๆ ทางเหนือพื้นที่จะค/อย ๆ สูงขึ้นและแห:งแล:งมากขึ้น 

จนบรรจบทะเลทราย Atacama ซึ่งมีแร/ทองแดงและไนเตรต พื้นที่ภาคกลางเป;นหุบเขายาวที่อุดมสมบูรณt 

มีแม/น้ำ Biobio ไหลผ/าน พ้ืนท่ีตอนใต:เป;นป�าดึกดำบรรพt ทะเลสาบ ภูเขาไฟ ชายฝ��งทะเลมีเกาะขนาดเล็ก

จำนวนมาก 

 

ภูมิอากาศ  พ้ืนท่ีตอนเหนือมีภูมิอากาศร:อนแบบทะเลทราย ตอนกลางมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอรtเรเนียน

คือ ฝนตกในฤดูหนาว แห:งแล:งในฤดูร:อน พ้ืนท่ีตอนใต:มีภูมิอากาศอบอุ/นในฤดูร:อน ฤดูหนาวมีภูมิอากาศเย็น

และช้ืน  

 

ประชากร   18,430,408  (ป� 2565) 

  

โครงสร#างประชากร คนยุโรปและคนเช้ือสายผสมระหว/างยุโรปกับคนอินเดียนพ้ืนเมือง 88.9%          

คนพ้ืนเมืองเช้ือสาย Mapuche 9.1% Aymara 0.7% คนอินเดียนพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 1% และไม/สามารถระบุได: 

0.3% อัตราส/วนของประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ป� 19.79 % อายุระหว/าง 15-64 ป� 68.4% และ

อายุมากกว/า 64 ป� 11.81% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 79.79 ป� : เพศชาย 76.8 ป� เพศหญิง 82.92 

ป� อัตราการเกิดเฉล่ีย 12.92 คนต/อประชากร 1,000 คน อัตราการตายเฉล่ีย 6.47 คนต/อประชากร 1,000 คน  

 

ศาสนา  คริสตtนิกายโรมันคาทอลิก 67.4% โปรเตสแตนตtและ Evangelical 15.7% ไม/นับถือศาสนา 

11.5% นิกาย Jehovah’s Witnesses 1% อ่ืน ๆ 3.4% ไม/สามารถระบุได: 1.1 %  

 

ภาษา  ภาษาสเปน 99.5% (ภาษาราชการ) ภาษาอังกฤษ 10.2% ภาษา Mapudungun, 

Quechua, Aymara และ Rapa Nui (ภาษาท:องถ่ิน) 1% อ่ืน ๆ 2.3% ไม/สามารถระบุได: 0.2%  
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การศึกษา  ประชากรต้ังแต/อายุ 15 ป�สามารถอ/านออกและเขียนได: อัตราการรู:หนังสือ 96.4% ชาย 96.3% 

หญิง 96.3% การศึกษาแบ/งเป;น 4 ระดับคือ 1) ก/อนวัยเรียน 2) ประถมศึกษา 3) มัธยมศึกษา ซึ่งแบ/งเป;น

ด:านวิชาการและด:านเทคนิคและ 4) มหาวิทยาลัย การศึกษาภาคบังคับเร่ิมต้ังแต/ระดับประถม–มัธยมรวม 16 ป� 

 

การก0อต้ังประเทศ คำว/า ชิลี (Chile) น/าจะมาจากภาษาอินคา พบหลักฐานการต้ังถ่ินฐานของมนุษยt   

นานกว/า 18,500 ป� แต/ชาวอินเดียนพ้ืนเมืองเข:ามาต้ังถ่ินฐานเม่ือประมาณ 10,000 ป�ท่ีผ/านมา ในเขตหุบเขา

และชายฝ��งทะเล ชนเผ/าอินคาขยายอิทธิพลเข:ามาทางตอนเหนือของชิลีในช/วงส้ัน ๆ ก/อนท่ีชาวสเปนจะเข:ามา

เม่ือป� 2063 ชาวยุโรปกลุ/มแรกท่ีมาถึงชิลีนำโดยนาย Ferdinand Magellan พบเส:นทางเดินเรือผ/านภาคใต:

ของชิลีท่ี the Strait of Magellan ต/อมานาย Diego de Almagro และคณะ เดินทางมายังชิลีเพ่ือค:นหา

ทองคำ แต/ชิลีกลายเป;นส/วนหน่ึงของอาณาจักรสเปนช/วงศตวรรษท่ี 16 เม่ือนาย Pedro de Valdivia พบ

พ้ืนท่ีซ่ึงป�จจุบัน คือ ซันติอาโก เม่ือ 12 ก.พ.2084 และพบว/าชิลีมีศักยภาพด:านการเกษตรกรรม ชิลีได:รับ      

เอกราชจากสเปนเม่ือ 18 ก.ย.2353 ซ่ึงเป;นวันชาติของชิลี เม่ือป� 2387 ต้ังสาธารณรัฐชิลี เมืองหลวงอยู/ท่ี

ซันติอาโก  

 

วันชาติ 18 ก.ย. (วันประกาศเอกราชจากสเปนเม่ือ 18 ก.ย.2353) 

 

การเมือง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป;นประมุขรัฐ และหัวหน:ารัฐบาลวาระ 4 ป�

และไม/ เกิน 2 สมัย ป�จจุบันนาย Gabriel Boric  ดำรงตำแหน/งประธานาธิบดี (11 มี.ค.65) การเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีชิลีคร้ังต/อไปกำหนดจัดในป� 2568    

 ประชาชนในชิลีลงมติเม่ือ 4 ก.ย.2565 คัดค:านร/างรัฐธรรมนูญฉบับใหม/ท่ีมีเน้ือหาคุ:มครอง

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการทำแท:ง การมีตัวแทนชนพ้ืนเมืองในการจ:างงาน       

และการเมือง รวมท้ังประกาศให:ชิลีเป;นรัฐพหุชนชาติท่ีตระหนักสิทธิของชนพ้ืนเมืองด:านท่ีดินและทรัพยากร 

การคัดค:านร/างรัฐธรรมนูญดังกล/าวสะท:อนให:เห็นความกังวลของประชาชนเก่ียวกับบทบาทของชนพ้ืนเมือง

โดยเฉพาะด:านการเมืองท่ีอาจทำให:ชิลีเกิดความแตกแยก 

  ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีชิลีเป;นประมุขของรัฐและหัวหน:ารัฐบาล มีอำนาจแต/งต้ัง ครม. 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : 2 สภาคือ 1) วุฒิสภา มีสมาชิก 50 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ       

แต/ละเขตวาระ 8 ป� โดยจะมีการเลือกต้ังวุฒิสมาชิกจำนวนก่ึงหน่ึงทุก 4 ป� และ 2) สภาผู:แทนราษฎรมี

สมาชิก 155 คน มาจากการเลือกตั้งวาระ 4 ป� การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู:แทนราษฎรคร้ัง

ล/าสุดจัดเม่ือ 21 พ.ย.2564   

 ฝ�ายตุลาการ : ศาลสูงสุด: ศาลฎีกา (ประกอบด:วยประธานศาลและสมาชิก 20 คน) 

ศาลรัฐธรรมนูญ (ประกอบด:วยสมาชิก 7 คน) ศาลเลือกต้ัง (ประกอบด:วยสมาชิก 5 คน) การเลือกผู:พิพากษา

และวาระการดำรงตำแหน/ง : ผู:พิพากษาศาลฎีกามาจากการแต/งต้ังของประธานาธิบดีและความเห็นชอบของ
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วุฒิสภาศาลอ่ืน ๆ : ศาลอุทธรณt ศาลอาญา ศาลทหาร ศาลตำรวจท:องท่ี ศาลพิเศษและศาลในเร่ืองต/าง ๆ เช/น 

ครอบครัว แรงงาน ศุลกากรภาษีและกิจการเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Amplitude นาง Lily Perez เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Broad 

Front Coalition หรือ Frente Amplio (FA) นาง Beatriz Sanchez เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Broad Social 

Movement (MAS) นาย Fernando Zamorano เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Christian Democratic Party 

(PDC) นาย Fuad Chahín Valenzuela เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Citizen Power (Poder) นาง Karina Oliva เป;น

หัวหน:าพรรค พรรค Communist Party of Chile (PC) นาย Guillermo Teillier del Valle เป;นหัวหน:าพรรค 

พรรค Democratic Revolution (RD) นาง Catalina Pérez เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Equality Party 

(Igualdad) นาย Guillermo Gonzalez เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Green Ecological Party (PEV) นาย Felix 

Gonzalez เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Humanist Party (PH) นาย Octavio Gonzalez เป;นหัวหน:าพรรค 

พ รรค  Independent Democratic Union (UDI) น าง Jacqueline Van Rysselberghe Herrera เป; น

หัวหน:าพรรค พรรค Independent Regionalist Party (PRI) นาย Alejandra Bravo Hidalgo หัวหน:าพรรค 

พรรค Let’s Go Chile Coalition (Chile Vamos) ประธานาธิบ ดี  Sebastian Piñera เป; น หั วหน: าพ รรค       

พรรค Liberal Party (Partido Liberal de Chile) นาย Luis Felipe Ramos เป;นหัวหน:าพรรค พรรค National 

Renewal (RN) นาย Mario Desbordes เป;นหัวหน:าพรรค พรรค New Majority Coalition (Nueva Mayoria) 

นาง Michelle Bachelet อดีตประธานาธิบดีเป;นหัวหน:าพรรค พรรค Party for Democracy (PPD)       

นาย Heraldo Muñoz เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Political Evolution (EVOPOLI) นาย Hernan Larrain Matte 

เป;นหัวหน:าพรรค พรรค Progressive Party (PRO) นาย Marco Enriquez-Ominami เป;นหัวหน:าพรรค 

พรรค Radical Social Democratic Party (PRSD) นาย Carlos Maldonado Curti เป;นหัวหน:าพรรค 

และพรรค Socialist Party (PS) นาย Álvaro Elizalde เป;นหัวหน:าพรรค  

 กลุ/มกดดันทางการเมือง : กลุ/ม Roman Catholic Church กลุ/มสหภาพแรงงานใหญ/ 5 กลุ/ม 

และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  

 

เศรษฐกิจ  ชิลีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยการค:าระหว/างประเทศเป;นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือน

ระบบเศรษฐกิจมีนโยบายการลงทุนโดยตรงจากต/างประเทศที่เป;นมิตรกับนักลงทุน มีนโยบายด:านการค:า

การลงทุนที่เปDดกว:างโปร/งใสคาดการณtได:และเป;นกลาง ใช:ยุทธศาสตรtการจัดทำความตกลงการค:าเสรี 

(FTA) เป;นนโยบายการค:าหลักเพ่ือขยายการส/งออก ทำให:ชิลีดึงดูดนักลงทุนจากท่ัวโลก  

  ภาคการส/งออกมีมูลค/า 1 ใน 3 ของ GDP โดยสินค:าโภคภัณฑtครองสัดส/วน 60% ของ     

การส/งออก และขณะท่ีทองแดง สร:างรายได: 20% ให:แก/รายได:ของรัฐ ในช/วงระหว/างป� 2546-2556 อัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของชิลีอยู/ท่ีประมาณ 5% ต/อป� แม:จะได:รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก ป� 2558 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอยู/ท่ี 2.3% เน่ืองจากราคาทองแดงในตลาดโลกตกต่ำ ส/งผลทำให:เกิดภาวะ

เงินเฟ̄อและค/าเงินเปโซชิลีลดค/าลง  
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  ชิลีลงนามความตกลง FTA กับมากกว/า 60 ประเทศท่ัวโลก เช/น สหรัฐฯ EU, Mercosur จีน อินเดีย 

เกาหลีใต: และเม็กซิโก เม่ือ ต.ค.2558 ลงนามความตกลงเป;นสมาชิกความตกลงหุ:นส/วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟDก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership-CPTPP) ช่ือเดิมคือ 

ความตกลงหุ:นส/วนยุทธศาสตรtทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟD ก หรือ Trans-Pacific Strategic Economic 

Partnership Agreement-TPP  

 ประธานาธิบดีโบริกเสนอร/างงบประมาณประจำป� 2566 เพ่ิมข้ึนคิดเป;น 4.2% จากงบประมาณ

เม่ือป� 2565 เพ่ือฟ±²นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร/ระบาดของโรค  COVID-19 โดยเน:นการใช:จ/ายของภาครัฐและ

การลงทุนของภาคเอกชน รวมท้ังเพ่ิมสิทธิประโยชนtจากบำนาญ สวัสดิการด:านสาธารณสุขและการศึกษา

ให:กับประชาชน    

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : เปโซชิลี (Chilean Peso/CLP) 

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร̀สหรัฐ : 1 ดอลลารtสหรัฐฯ : 921.7  CLP 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 CLP : 0.039 บาท (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป� 2565) 

ผลิตภัณฑtมวลรวมในประเทศ (GDP) :  310,866 ล:านดอลลารtสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.1%  

รายได:เฉล่ียต/อหัวต/อป� : 31,318 ดอลลารtสหรัฐ  

แรงงาน : 8.86 ล:านคน   

อัตราการว/างงาน : 7.2%  

อัตราเงินเฟ̄อ : 11.4%   

ดุลบัญชีเดินสะพัด :  3,374 ล:านดอลลารtสหรัฐ  

ดุลการค:าระหว/างประเทศ : ได:เปรียบดุลการค:า 10,899 ล:านดอลลารtสหรัฐ  

มูลค/าการส/งออก : 94,705 ล:านดอลลารtสหรัฐ  

สินค:าส/งออก : ทองแดง ผลไม: ผลิตภัณฑtจากปลา กระดาษและเย่ือกระดาษ เคมีภัณฑt และไวนt  

คู/ค:าสำคัญ :  สหรัฐฯ 76.2% สหภาพยุโรป 7.7% จีน 4.1% ญ่ีปุ�น 2.1% และเม็กซิโก 1.5%     

มูลค/าการนำเข:า : 83,806  ล:านดอลลารtสหรัฐ  

สินค:านำเข:า : น้ำมันแปรรูปและผลิตภัณฑt เคมีภัณฑt อุปกรณt อิเล็กทรอนิกสtและส่ือสาร เคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม รถยนตt และก́าซธรรมชาติ  

คู/ค:าสำคัญ : สหรัฐฯ 52.2% จีน 12.1% สหภาพยุโรป 11.4% เม็กซิโก 6.2% และญ่ีปุ�น 3%    

  

การทหาร ประธานาธิบดีเป;นผู:บัญชาการกองทัพ กำลังพล 68,500 นาย ทบ. 37,650 นาย ทร. 19,800 นาย 

ทอ. 11,050 นาย กำลังพลสำรอง 19,100 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 44,700 นาย งบประมาณด:านการทหาร      
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ของป� 2565 จำนวน 3,400 ล:านดอลลารtสหรัฐหรือประมาณ 121,754 ล:านบาท ยุทโธปกรณtสำคัญ ได:แก/ 

รถถัง 419 คัน รถลำเลียงพลหุ:มเกราะ 644 คัน ป±นใหญ/อัตตาจร 48 คัน เคร่ืองยิงจรวดหลายลำกล:อง 12 ชุด 

เคร่ืองบินโจมตี/สกัดก้ัน 45 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 24 เครื่อง เครื่องบินฝµก 99 เครื่อง เฮลิคอปเตอรt 31

เครื่อง อากาศยานไร:คนขับ 3 เครื่อง เรือพิฆาต 3 ลำ เรือฟริเกต 8 ลำ เรือดำน้ำ 4 ลำ เรือตรวจการณt

ชายฝ��ง 94 ลำ   

 

สมาชิกองค̀การระหว0างประเทศ อ า ทิ  APEC, BIS, CAN (associate), CD, CELAC, FAO, G-15, 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, MINUSTAH, NAM, OAS, OECD (enhanced engagement), OPANAL, OPCW, Pacific Alliance, 

PCA, SICA (observer), UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, Union Latina, 

UNMOGIP, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท/าอากาศยาน 481 แห/ง โดยมีท/าอากาศยานขนาดเล็ก 334 แห/ง และ    

ท/าอากาศยานนานาชาติ 8 แห/ง ได:แก/ Arturo Merino Benitez International Airport, Carriel Sur International 

Airport, Chacalluta International Airport, Diego Aracena International Airport, Cerro Moreno 

International Airport, Mataveri International Airport ห รื อ  Isla de Pascua Airport, El Tepual 

International Airport และ Presidente Carlos Ibáñez International Airport เส:นทางรถไฟ 7,282 กม. 

ถนน 77,801 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพทtพ้ืนฐาน 2.75 ล:านเลขหมาย โทรศัพทtเคล่ือนท่ี 25.06 ล:าน  

เลขหมาย รหัสโทรศัพทt+56 จำนวนผู:ใช:อินเทอรtเน็ต ประมาณ 17.7 ล:านคน รหัสอินเทอรtเน็ต .cl  

 

การเดินทาง นักท/องเท่ียวชาวไทยท่ีต:องการเดินทางเข:าชิลี ต:องได:รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบโดส 

หรือต:องได:รับการตรวจหาเช้ือ COVID-19 และมีผลตรวจเป;นลบภายใน 48 ช่ัวโมง ก/อนเดินทางเข:าประเทศ 

โดยผู:ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ได:รับการยกเว:นการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง (พำนักได:ไม/เกิน 90 วัน) ท้ังน้ี ชิลีต้ังอยู/ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยต/อเหตุแผ/นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและสึนามิ 

จึงควรศึกษาวิธีการรับมือกับภัยพิบัติและคู/มือการอพยพ รวมถึงปฎิบัติตามคำแนะนำของทางการชิลี  

 

ความสัมพันธ̀ไทย-ชิลี 

  ไทยกับชิลีสถาปนาความสัมพันธtทางการทูตอย/างเป;นทางการเม่ือ 29 ต.ค.2505 และได:เฉลิม

ฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ป�ของการสถาปนาความสัมพันธtทางการทูตเม่ือป� 2555 มีการแลกเปล่ียน       

การเยือนในระดับสูงโดยประธานาธิบดี Sebastian PIÑERA (ดำรงตำแหน/งประธานาธิบดีชิลีคร้ังแรกระหว/าง

ป� 2553-2557) เยือนไทยเป;นคร้ังแรกเม่ือ 4-5 ต.ค.2556 ซ่ึงนับเป;นการเยือนไทยในรอบ 10 ป� ของผู:นำชิลี 

และมีการลงนามจัดทำความตกลงเขตการค:าเสรีไทยกับชิลี (4 ต.ค.2556) ซ่ึงเป;น FTA ท่ีครอบคลุมฉบับแรก
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ระหว/างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ท้ังน้ี ไทยเปDด สอท. ณ ซันติอาโก เม่ือ เม.ย.2537 และชิลีเปDด สอท. ณ 

กรุงเทพฯ เม่ือ ก.ค.2524   

  เมื่อป� 2564 ชิลีเป;นคู/ค:าของไทยอันดับที่ 4 ของไทยในลาตินอเมริกา การค:าห:วงป� 2564 

มีมูลค/า 37,337 ล:านบาท ไทยส/งออก 19,647  ล:านบาท และนำเข:า 17,689 ล:านบาท ไทยได:เปรียบ

ดุลการค:า 1,958  ล:านบาท สินค:าส/งออกสำคัญของไทย ได:แก/ รถยนตt อุปกรณtและส/วนประกอบ ผลิตภัณฑtยาง 

เม็ดพลาสติก เคร่ืองซักผ:าและเคร่ืองซักแห:งและส/วนประกอบ อาหารทะเลบรรจุกระป»องและแปรรูป 

เคร่ืองจักรกลและส/วนประกอบ ตู: เย็น ตู:แช/แข็งและส/วนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอรt อุปกรณtและ

ส/วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ  สินค:านำเข:าสำคัญ ได:แก/ สินแร/ โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑt 

สัตวtน้ำสด แช/เย็น แช/แข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ ผัก ผลไม:และผลไม:แปรรูป 

สัตวtและผลิตภัณฑtจากสัตวt ไม:ซุง ไม:แปรรูปและผลิตภัณฑt ปุ»ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตวt เคร่ืองด่ืม

ประเภทน้ำแร/ น้ำอัดลมและสุรา ขนมหวานและช็อกโกแลต เคมีภัณฑt ผลิตภัณฑtเวชกรรมและเภสัชกรรม 

 ข:อตกลงไทย-ชิลีท่ีสำคัญ ได:แก/ ความตกลงทางการค:า (ป� 2524) ความตกลงว/าด:วยความร/วมมือ

ทางวิทยาศาสตรtและวิชาการ (ป� 2539) ความตกลงว/าด:วยการแลกเปล่ียนข:อสนเทศเก่ียวกับพลังงานปรมาณู

เพื่อสันติ (ป� 2531) ความตกลงเพื่อการยกเว:นการตรวจลงตราแก/ผู:ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

(ป� 2532) ความตกลงเขตการค:าเสรี (4 ต.ค.2556) ความตกลงด:านวิชาการระหว/างสถาบันวิจัยการเกษตรของ

ชิลีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรt (17 ต.ค.2559) ความตกลงด:านวิชาการระหว/างมหาวิทยาลัย Arturo Prat 

ของชิลีกับมหาวิทยาลัยขอนแก/น (ป� 2560) ความตกลงว/าด:วยความร/วมมือระหว/างศาลรัฐธรรมนูญไทยกับ

ศาลรัฐธรรมนูญชิลี (ป� 2561) ความตกลงว/าด:วยความร/วมมือด:านนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต:น 

ระหว/างสำนักงานนวัตกรรมของไทยกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของชิลี  (8 ม.ค.2562) 

 ไทยและชิลีจะกระชับความสัมพันธtทวิภาคี โดยเฉพาะด:านการค:าหลังจากท่ีความตกลง

การค:าเสรีไทย–ชิลี มีผลบังคับใช: ไทยมองว/าชิลีเป;นหุ:นส/วนเชิงยุทธศาสตรt (Strategic Partnership) ท่ีสำคัญ

ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและผลักดันให:ชิลีใช:ไทยเป;นฐานสำหรับการขยายการค:าและการลงทุน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต: เน่ืองจากไทยเป;นศูนยtกลางของภูมิภาคและมีศักยภาพในการเป;น 

Gateway ของชิลีในอาเซียน  

 

---------------------------------------------------------- 
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 Gabriel Boric  

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีชิลี  

 

เกิด 11 ก.พ.2529 (อายุ 37 ป�/ป� 2566) ท่ีเมืองปุนตาอาเรนัสในชิลี เป;นบุตร

คนโตของนาย Luis Javier Boric Scarpa ชาวชิลีเช้ือสายโครเอเชีย และ

นาง María Soledad Font Aguilera ชาวชิลีเช้ือสายกาตาลัน   

 

สถานภาพ มีสถานะคู/ชีวิตกับ น.ส.อีรินา คารามานอส ซ่ึงเป;นสมาชิกพรรคการเมือง 

Social Convergence 

 

การศึกษา 

ป� 2547      - จบการศึกษาระดับมัธยมปลายท่ีรร. The British School ท่ีเมืองปุนตา

อาเรนัส และเคยเป;นนักเรียนแลกเปล่ียนท่ีฝร่ังเศส เม่ืออายุ 15 ป�     

ป� 2552  - เข:ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีด:านนิติศาสตรtท่ีมหาวิทยาลัยชิลี แต/

ไม/ได:รับปริญญา โดยรับตำแหน/งประธานสหพันธtนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยชิลี 

เม่ือป� 2555 และเป;นแกนนำการประท:วงเพ่ือปฏิรูปการศึกษาหรือ ‘ชิลีวินเทอรt’ 

ระหว/างป� 2554-2556   

 

ประวัติการทำงาน 

ป� 2557   - ได:รับเลือกต้ังให:เป;นสมาชิกสภาผู:แทนราษฎรชิลี ในนามผู:สมัครอิสระ 

ป� 2560   - เป;นหัวหน:าพรรคบรอดฟรอนตt (Broad Front) พรรคการเมืองฝ�ายซ:าย   

ในชิลี ต/อมาพรรคดังกล/าวรวมตัวกับขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง  

ฝ�ายซ:ายจัดต้ังพรรค Social Convergence 
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ป� 2562   - เป;นแกนนำการชุมนุมประท:วงในชิลี และเจรจาข:อตกลงท่ีนำไปสู/         

การลงประชามติแก:ไขรัฐธรรมนูญ   

พ.ย.2563    - ลงสมัครชิงตำแหน/งประธานาธิบดีชิลีรอบแรก แต/ไม/ได:รับเสียงข:างมาก 

ธ.ค.2563   - ได:รับเลือกต้ังเป;นประธานาธิบดีชิลีในการเลือกต้ังรอบ 2  

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีชิลี 

 

ประธานาธิบดี   Gabriel Boric 

รมว.ประจำ สนง.เลขาธิการประธานาธิบดี   Ana Lya Uriarte Rodríguez 

รมว.ประจำ สนง.เลขาธิการ ครม. (โฆษกรัฐบาล)  Camila Vallejo Dowling 

รมว.กระทรวงเกษตร    Esteban Valenzuela Van Treek 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนา และการท/องเท่ียว   Nicolás Grau Veloso 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ    Marco Antonio Ávila Lavanal 

รมว.กระทรวงพลังงาน      Diego Pardow Lorenzo 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล:อม    Maisa Rojas Corradi 

รมว.กระทรวงการคลัง    Mario Marcel Cullell 

รมว.กระทรวงการต/างประเทศ    Antonia Urrejola Noguera 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข    Ximena Aguilera Sanhueza 

รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง    Carlos Montes Cisternas 

รมว.กระทรวงมหาดไทยและการรักษา     Carolina Tohá Morales 

ความปลอดภัยสาธารณะ      

รมว.กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน    Marcela Ríos Tobar 

รมว.กระทรวงแรงงานและความม่ันคงทางสังคม   Jeannette Jara Román 

รมว.กระทรวงเหมืองแร/    Marcela Hernando Pérez 

รมว.กระทรวงสินทรัพยtแห/งชาติ     Javiera Toro Cáceres 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะแห/งชาติ    Julieta Brodsky Hernández 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Maya Fernández Allende 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ    Juan Carlos García Pérez de Arce 

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม    Giorgio Jackson Drago 

รมว.กระทรวงกีฬา      Alexandra Benado Vergara 

รมว.กระทรวงการขนส/งและโทรคมนาคม    Juan Carlos Muñoz Abogabir 

รมว.กิจการสตรีและความเท/าเทียมทางเพศ    Antonia Orellana Guarello 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรt เทคโนโลยี    Silvia Díaz Acosta 

องคtความรู: และนวัตกรรม 

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

(พ.ย.2565) 


