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สาธารณรัฐชลิ ี

(Republic of Chile) 

 
 

เมืองหลวง  ซันติอาโก  

 

ท่ีตั้ง    ตั้งอยูทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต เปนแนวยาวทอดตัวระหวางแนวเทือกเขาแอนดีสกับ

มหาสมุทรแปซิฟกในแนวตั้ง พ้ืนท่ี 756,102 ตร.กม. ขนาดใหญกวาไทย 0.6 เทา แบงเปนพ้ืนดิน 743,812 ตร.กม. 

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

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

ในแอนตารกติกา ตามท่ีระบุในสนธิสัญญา the Antarctic Treaty  
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อาณาเขต        
  ทิศเหนือ ติดกับเปรู (168 กม.)  

  ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก (6,435 กม.) 

  ทิศตะวันออก ติดกับโบลิเวีย (942 กม.)  

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดกับอารเจนตินา (6,691 กม.) 

 ทิศใต  จรด Drake Passage (พ้ืนท่ีระหวางแหลม Horn กับหมูเกาะ 

   South Shetland Islands ในแอนตารกติกา  

 

ภูมิประเทศ มีลักษณะเปนแผนดินแคบ ๆ ทอดเปนระยะทางยาว 4,329 กม. เลียบชายฝงมหาสมุทร

แปซิฟก โดยดานกวางของประเทศไมมีสวนใดมีพ้ืนท่ีกวางเกิน 240 กม. ดานตะวันออกมีเทือกเขาแอนดีสทอดยาว

จากเหนือจรดใต พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแคบ ๆ ทางเหนือพื้นที่จะคอย ๆ สูงขึ้นและแหงแลงมากขึ้น 

จนบรรจบทะเลทราย Atacama ซ่ึงมีแรทองแดงและไนเตรต พ้ืนท่ีภาคกลางเปนหุบเขายาวท่ีอุดมสมบูรณ 

มีแมน้ำ Biobio ไหลผาน พ้ืนท่ีตอนใตเปนปาดึกดำบรรพ ทะเลสาบ ภูเขาไฟ ชายฝงทะเลมีเกาะขนาดเล็ก

จำนวนมาก 

 

ภูมิอากาศ  พ้ืนท่ีตอนเหนือมีภูมิอากาศรอนแบบทะเลทราย ตอนกลางมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน

คือ ฝนตกในฤดูหนาว แหงแลงในฤดูรอน พ้ืนท่ีตอนใตมีภูมิอากาศอบอุนในฤดูรอน ฤดูหนาวมีภูมิอากาศเย็น

และชื้น  

 

ประชากร  19,678,363 คน (มิ.ย.2564)  

 

โครงสรางประชากร คนยุโรปและคนเชื้อสายผสมระหวางยุโรปกับคนอินเดียนพ้ืนเมือง 88.9%          

คนพ้ืนเมืองเชื้อสาย Mapuche 9.1% Aymara 0.7% คนอินเดียนพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 1% และไมสามารถระบุได 

0.3% อัตราสวนของประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ป 19.79 % อายุระหวาง 15-64 ป 68.4% และ

อายุมากกวา 64 ป 11.81% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 79.4 ป : เพศชาย 76.55 ป เพศหญิง 82.71 

ป อัตราการเกิดเฉลี่ย 12.92 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตายเฉลี่ย 6.47 คนตอประชากร 1,000 คน  

 

ศาสนา  คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 66.7% โปรเตสแตนตและ Evangelical 16.41% ไมนับถือ

ศาสนา 11.53% นิกาย Jehovah’s Witnesses 1% อ่ืน ๆ 3.4% ไมสามารถระบุได 1.1 %  

 

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

Quechua, Aymara และ Rapa Nui (ภาษาทองถ่ิน) 1% อ่ืน ๆ 2.3% ไมสามารถระบุได 0.2%  
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การศึกษา  ประชากรตั้งแตอายุ 15 ปสามารถอานออกและเขียนได อัตราการรูหนังสือ 96.4% ชาย 96.3% 

หญิง 96.3% การศึกษาแบงเปน 4 ระดับคือ 1) กอนวัยเรียน 2) ประถมศึกษา 3) มัธยมศึกษา ซึ่งแบงเปน

ดานวิชาการและดานเทคนิคและ 4) มหาวิทยาลัย การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแตระดับประถม–มัธยมรวม 16 ป 

 

การกอตั้งประเทศ คำวา ชิลี (Chile) นาจะมาจากภาษาอินคา พบหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของมนุษย   

นานกวา 18,500 ป แตชาวอินเดียนพ้ืนเมืองเขามาตั้งถ่ินฐานเม่ือประมาณ 10,000 ปท่ีผานมา ในเขตหุบเขา

และชายฝงทะเล ชนเผาอินคาขยายอิทธิพลเขามาทางตอนเหนือของชิลีในชวงสั้น ๆ กอนท่ีชาวสเปนจะเขามา

เม่ือป 2063 ชาวยุโรปกลุมแรกท่ีมาถึงชิลีนำโดยนาย Ferdinand Magellan พบเสนทางเดินเรือผานภาคใต

ของชิลีท่ี the Strait of Magellan ตอมานาย Diego de Almagro และคณะเดินทางมายังชิลีเพ่ือคนหา

ทองคำ แตชิลีกลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสเปนชวงศตวรรษท่ี 16 เม่ือนาย Pedro de Valdivia พบ

พ้ืนท่ีซ่ึงปจจุบันคือซันติอาโก เม่ือ 12 ก.พ.2084 และพบวาชิลีมีศักยภาพดานการเกษตรกรรม ชิลีไดรับ      

เอกราชจากสเปนเม่ือ 18 ก.ย.2353 ซ่ึงถือเปนวันชาติของชิลี เม่ือป 2387 ตั้งสาธารณรัฐชิลี เมืองหลวงอยูท่ี

ซันติอาโก  

 

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

 

การเมือง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขรัฐ และหัวหนารัฐบาลวาระ 4 ป

และไมเกิน 2 สมัย ปจจุบันนาย Sebastian Piñera Echenique ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี (11 มี.ค.2561)  

การเลือกตั้งประธานาธิบดีชิลีครั้งตอไปจะข้ึนใน 21 พ.ย.2564   

  ชิลีประสบปญหาการประทวงครั้งใหญของประชาชนในหวง ต.ค.-พ.ย.2562 เนื่องจาก 

ความไมพอใจในสภาพเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ จากการข้ึนราคาคาโดยสารขนสงสาธารณะ นำไปสูการ

จัดลงประชามติเห็นชอบใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญท่ีไดรับการเลือกมาจาก

ประชาชนเม่ือ 25 ต.ค.2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจัดข้ึนเม่ือ 11 เม.ย.2564 และคาดวาจะ

จัดลงประชามติรางรัฐธรรมนูญใน ส.ค.2565 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีชิลเีปนประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล มีอำนาจแตงตั้ง ครม. 

 ฝายนิติบัญญัติ : 2 สภาคือ 1) วุฒิสภา มีสมาชิก 43 คน (จะเพ่ิมข้ึนเปน 50 คน ภายในป 2565) 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของแตละเขตวาระ 8 ป โดยจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนก่ึงหนึ่งทุก 4 ป และ 

2) สภาผู แทนราษฎรมีสมาชิก 155 คน มาจากการเลือกตั ้งวาระ 4 ป การเลือกตั ้งวุฒ ิสมาชิกและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งลาสุดจัดเม่ือ 21 พ.ย.2564   

 ฝายตุลาการ : ศาลสูงสุด : ศาลฎีกา (ประกอบดวยประธานศาลและสมาชิก 20 คน ) 

ศาลรัฐธรรมนูญ (ประกอบดวยสมาชิก 7 คน) ศาลเลือกตั้ง (ประกอบดวยสมาชิก 5 คน) การเลือกผูพิพากษา

และวาระการดำรงตำแหนง : ผูพิพากษาศาลฎีกามาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดีและความเห็นชอบของ

วุฒิสภาศาลอ่ืน ๆ : ศาลอุทธรณ ศาลอาญา ศาลทหาร ศาลตำรวจทองท่ี ศาลพิเศษและศาลในเรื่องตาง ๆ เชน 

ครอบครัว แรงงาน ศุลกากรภาษีและกิจการเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
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 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Amplitude นาง Lily Perez เปนหัวหนาพรรค พรรค Broad 

Front Coalition หรือ Frente Amplio (FA) นาง Beatriz Sanchez เปนหัวหนาพรรค พรรค Broad Social 

Movement (MAS) นาย Fernando Zamorano เปนหัวหนาพรรค พรรค Christian Democratic Party 

(PDC) นาย Fuad Chahín Valenzuela เปนหัวหนาพรรค พรรค Citizen Power (Poder) นาง Karina Oliva เปน

หัวหนาพรรค พรรค Communist Party of Chile (PC) นาย Guillermo Teillier del Valle เปนหัวหนาพรรค 

พรรค  Democratic Revolution (RD) นาง Catalina Pérez เปนหัวหนาพรรค พรรค Equality Party 

(Igualdad) นาย Guillermo Gonzalez เปนหัวหนาพรรค พรรค Green Ecological Party (PEV) นาย Felix 

Gonzalez เปนหัวหนาพรรค พรรค Humanist Party (PH) นาย Octavio Gonzalez เปนหัวหนาพรรค 

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

หัวหนาพรรค พรรค Independent Regionalist Party (PRI) นาย Alejandra Bravo Hidalgo หัวหนาพรรค 

พรรค Let’s Go Chile Coalition (Chile Vamos) ประธานาธิ บดี  Sebastian Piñera เป นหั วหน าพ รรค       

พรรค Liberal Party (Partido Liberal de Chile) นาย Luis Felipe Ramos เปนหัวหนาพรรค พรรค National 

Renewal (RN) นาย Mario Desbordes เปนหัวหนาพรรค พรรค New Majority Coalition (Nueva Mayoria) 

นาง Michelle Bachelet อดีตประธานาธิบดี เปนหัวหนาพรรค พรรค Party for Democracy (PPD)       

นาย Heraldo Muñoz เปนหัวหนาพรรค พรรค Political Evolution (EVOPOLI) นาย Hernan Larrain Matte 

เปนหัวหนาพรรค พรรค Progressive Party (PRO) นาย Marco Enriquez-Ominami เปนหัวหนาพรรค 

พรรค Radical Social Democratic Party (PRSD) นาย Carlos Maldonado Curti เปนหัวหนาพรรค 

และพรรค Socialist Party (PS) นาย Álvaro Elizalde เปนหัวหนาพรรค  

 กลุมกดดันทางการเมือง กลุม Roman Catholic Church กลุมสหภาพแรงงงานใหญ 5 กลุม 

และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  

 

เศรษฐกิจ  ชิลีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยการคาระหวางประเทศเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจมีนโยบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เปนมิตรกับนักลงทุน มีนโยบายดานการคา

การลงทุนที่เปดกวางโปรงใสคาดการณไดและเปนกลาง ใชยุทธศาสตรการจัดทำความตกลงการคาเสรี 

(FTA) เปนนโยบายการคาหลักเพ่ือขยายการสงออก ทำใหชิลีดึงดูดนักลงทุนจากท่ัวโลก  

  ภาคการสงออกมีมูลคา 1 ใน 3 ของ GDP โดยสินคาโภคภัณฑครองสัดสวน 60% ของ     

การสงออก และขณะท่ีทองแดง สรางรายได 20% ใหแกรายไดของรัฐ ในชวงระหวางป 2546-2556 อัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของชิลีอยูท่ีประมาณ 5% ตอป แมจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก ป 2558 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอยูท่ี 2.3% เนื่องจากราคาทองแดงในตลาดโลกตกต่ำ สงผลทำใหเกิดภาวะ

เงินเฟอและคาเงินเปโซชิลีลดคาลง  

  ชิลีลงนามความตกลง FTA กับมากกวา 60 ประเทศท่ัวโลก เชน สหรัฐฯ EU, Mercosur จีน อินเดีย 

เกาหลีใต และเม็กซิโก เม่ือ ต.ค.2558 ลงนามความตกลงเปนสมาชิกความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership-CPTPP) ชื่อเดิมคือ 

ความตกลงหุนส วนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก หรือ Trans-Pacific Strategic Economic 

Partnership Agreement-TPP  

https://es.wikipedia.org/wiki/Heraldo_Mu%C3%B1oz
https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Enriquez-Ominami
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 ประธานาธิบดี Piñera เสนอรางงบประมาณประจำป 2564 จำนวน 73,234 ลานดอลลารสหรัฐ 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 9.5% จากงบประมาณเม่ือป 2563 เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและการจางงานหลังไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 โดยตั้งเปาหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี 4.6% ในป 2564 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : เปโซชิลี (Chilean Peso/CLP) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐฯ : 800.7 CLP 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 CLP : 0.040 บาท (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 254,000 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -6.0%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 23,455 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 8.86 ลานคน   

อัตราการวางงาน : 11.4%  

อัตราเงินเฟอ : 2.9%   

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 10,933 ลานดอลลารสหรัฐ  

ดุลการคาระหวางประเทศ : ไดเปรียบดุลการคา 13,370 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก : 79,800 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ทองแดง ผลไม ผลิตภัณฑจากปลา กระดาษและเยื่อกระดาษ เคมีภัณฑ และไวน  

คูคาสำคัญ : จีน 32.5% สหรัฐฯ 14% ญี่ปุน 9% เกาหลีใต 7%  

มูลคาการนำเขา : 66,430  ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขา : น้ำมันแปรรูปและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสและสื่อสาร เครื่องจักร

อุตสาหกรรม รถยนต และกาซธรรมชาติ  

คูคาสำคัญ : จีน 24.0% สหรัฐฯ 20.0% บราซิล 8% เยอรมนี 5.0% อารเจนตินา 5.0%  

  

การทหาร ประธานาธิบดีเปนผูบัญชาการกองทัพ กำลังพล 77,200 นาย ทบ. 46,350 นาย ทร. 19,800 นาย 

ทอ. 11,050 นาย กำลังพลสำรอง 40,000 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 44,700 นาย งบประมาณดานการทหาร      

ของป 2564 ประมาณ 1,737 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 1.1 เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณดาน

การทหารของป 2563 ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก รถถัง 437 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 568 คัน ปนใหญ

อัตตาจร 48 คัน เครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง 12 ชุด เครื่องบินโจมตี/สกัดก้ัน 78 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 

53 เครื่อง เครื่องบินฝก 56 เครื่อง เฮลิคอปเตอร 101 เครื่อง อากาศยานไรคนขับ 3 เครื่อง เรือพิฆาต      

8 ลำ เรือฟริเกต 5 ลำ เรือดำน้ำ 4 ลำ เรือตรวจการณชายฝง 12 ลำ   
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ 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 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 464 แหง โดยมีทาอากาศยานขนาดเล็ก 334 แหง และ    

ทาอากาศยานนานาชาติ  8 แห ง ไดแก  Arturo Merino Benitez International Airport, Carriel Sur 

International Airport, Chacalluta International Airport, Diego Aracena International Airport, 

Cerro Moreno International Airport, Mataveri International Airport หรือ Isla de Pascua Airport, 

El Tepual International Airport และ Presidente Carlos Ibáñez International Airport เสนทางรถไฟ 

7,282 กม. ถนน 77,801 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐาน 2.750 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

25.051 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +56 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต ประมาณ 14 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .cl  

 

การเดินทาง นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตองการเดินทางเขาชิลี ตองไดรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบโดส 

หรือตองไดรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมีผลตรวจเปนลบภายใน 72 ชั่วโมง กอนเดินทางเขาประเทศ 

ตั้งแต 1 พ.ย.64 เปนตนไป โดยผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ไดรับการ

ยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (พำนักไดไมเกิน 90 วัน) ท้ังนี้  ชิลีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอเหตุ

แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและสึนามิ จึงควรศึกษาวิธีการรับมือกับภัยพิบัติและคูมือการอพยพ รวมถึงปฎิบัติ

ตามคำแนะนำของทางการชิลี  

 

ความสัมพันธไทย-ชิลี 

  ไทยกับชิลีสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการเม่ือ 29 ต.ค.2505 และไดเฉลิม

ฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือป 2555 มีการแลกเปลี่ยนการ

เยือนในระดับสูงโดยประธานาธิบดี Sebastian PIÑERA (ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีชิลีครั้งแรกระหวางป 

2553-2557) เยือนไทยเปนครั้งแรกเม่ือ 4-5 ต.ค.2556 ซ่ึงนับเปนการเยือนไทยในรอบ 10 ปของผูนำชิลี และมี

การลงนามจัดทำความตกลงเขตการคาเสรีไทยกับชิลี (4 ต.ค.2556) ซ่ึงเปน FTA ท่ีครอบคลุมฉบับแรกระหวาง

ไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ท้ังนี้ ไทยเปด สอท . ณ ซันติอาโก เม่ือ เม.ย.2537 และชิลีเปด สอท. ณ 

กรุงเทพฯ เม่ือ ก.ค.2524   

  เม่ือป  2564 ชิลี เปนคูค าของไทยอันดับ ท่ี  4 ของไทยในลาตินอเมริกา การคาหวง  

ม.ค.-ก.ย.2564 มีมูลคา26,043.10 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 40.95% ไทยสงออก 13,979.96 ลานบาท และนำเขา 

12,063.14 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 1,916.82 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก รถยนต 
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อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เครื่องซักผาและเครื่องซักแหงและสวนประกอบ 

อาหารทะเลบรรจุกระปองและแปรรูป เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ  สินคานำเขาสำคัญ ไดแก สินแร 

โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป เยื่อกระดาษและเศษ

กระดาษ ผัก ผลไมและผลไมแปรรูป สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ไม ซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ   

ปุย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว เครื่องดื่มประเภทน้ำแร น้ำอัดลมและสุรา ขนมหวานและช็อกโกแลต 

เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 

 ขอตกลงไทย-ชิลีท่ีสำคัญ ไดแก ความตกลงทางการคา (ป 2524) ความตกลงวาดวยความรวมมือ

ทางวิทยาศาสตรและวิชาการ (ป 2539) ความตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนขอสนเทศเก่ียวกับพลังงานปรมาณู

เพื่อสันติ (ป 2531) ความตกลงเพื่อการยกเวนการตรวจลงตราแกผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

(ป 2532) ความตกลงเขตการคาเสรี (4 ต.ค.2556) 

 ไทยและชิลีจะกระชับความสัมพันธทวิภาคี โดยเฉพาะดานการคาหลังจากท่ีความตกลง

การคาเสรีไทย–ชิลี มีผลบังคับใช ไทยมองวาชิลีเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Partnership) ท่ีสำคัญ

ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและผลักดันใหชิลีใชไทยเปนฐานสำหรับการขยายการคาและการลงทุน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคและมีศักยภาพในการเปน 

Gateway ของชิลีในอาเซียน  

 

---------------------------------------------------------- 
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Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique 

 

ตำแหนง   ประธานาธิบดีชิลี  

 

เกิด 1 ธ.ค.2492 (อาย ุ73 ป/ป 2565) ท่ีซันติอาโก ประเทศชิลี เปนบุตรคนท่ี 6 

ของนาย José Piñera Carvallo ซ่ึงเปนนักการทูต เคยดำรงตำแหนง 

ออท.ชิลีประจำองคการสหประชาชาติ และนาง Magdalena Echenique 

Rozas ซ่ึงเปนเหลนของนาง Luisa Pinto Garmendia บุตรสาวของอดีต

ประธานาธิบดี Francisco Antonio Pinto (ดำรงตำแหนงระหวางป 2370-

2372) 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Cecilia Morel ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายท่ี Carlos 

Casanueva Institute เม่ือ ธ.ค.2516 มีบุตร 4 คน  

 

การศึกษา 

ป 2510    จบการศึกษาระดับมัธยมปลายท่ี Colegio del Verbo Divino (Divine 

World Collage)  

ป 2514       จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานการบริหารธุรกิจเศรษฐกิจ 

จากมหาวิทยาลัย Pontifical Catholic University of Chile และไดรับ

รางวัล Raúl Iver Oxley Prize เนื่องจากมีผลการเรียนดีเดน  

ป 2517      จบการศึกษาดานเศรษฐกิจท่ีมหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐฯ ในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกดวยทุน Fullbright  

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2514-2531    ทำงานดานการศึกษา โดยเปนอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยแหงชาติชิลี มหาวิทยาลัย 

Pontifical Catholic University of Chile และมหาวิทยาลัย Adolfo Ibáñez 

ในสาขาเศรษฐศาสตร   
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ป 2517-2521  เปนท่ีปรึกษาของธนาคาร Inter-American Development และธนาคารโลก 

ป 2519   ทำงานในโครงการของคณะกรรมาธิการดานเศรษฐกิจขององคการสหประชาชาต ิ 

   รับผิดชอบภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน  

ป 2522   เปดบริษัทบริการบัตรเครดิต Bancard ซ่ึงใหบริการบัตรเครดิตแหงแรกในชิลี  

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2531  เริ่มมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังประกาศตัวตอตานการท่ีอดีต

ประธานาธิบดี Augusto Pinochet ตองการดำรงตำแหนงประธานาธิบดี

จนถึงป 2540 และใหการสนับสนุนนาย Eduardo Frei Ruiz-Tagle จาก

พรรค  Christian Democrat ในการลงสมัครรับ เลือกตั้ งชิ งตำแหน ง

ประธานาธิบดี  (นาย Eduardo Frei Ruiz-Tagle บุตรชายของอดีต

ประธานาธิบดี Eduardo Frei Montalva ซ่ึงรวมกอตั้งพรรค Christian 

Democrat กับบิดาของประธานาธิบดี Piñera)     

ป 2533-2541   เขารวมพรรค  National Renewal และไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนง 

   วุฒิสมาชิก  

ป 2544-2547     ดำรงตำแหนงหัวหนาพรรค National Renewal   

ป 2544  ตองการลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิก แตตองถอนตัวเนื่องจากไมไดรับการ

สนับสนุนจากพรรค  Independent Democratic Union (ซ่ึงเปนพรรค

พันธมิตร)  

พ.ค.2548  ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหนงประธานาธิบดีใน ธ.ค.2548 พรอม

กับประกาศแนวทางการเมืองแบบ Christian humanism ซ่ึงนาย Piñera 

ชนะการเลือกตั้งดวยคะแนน 53% ทำใหนาย Piñera เปนอภิมหาเศรษฐี

คนแรกของชิลี ท่ีดำรงตำแหนงประธานาธิบดีชิลี หลังรับตำแหนงได

ประกาศขายทรัพยสินท่ีมีในบริษัท Axion และสายการบิน LAN รวมถึง   

นำทรัพยสินมูลคาประมาณ  400 ลานดอลลารสหรัฐ ลงทุนใน Blind 

trusts เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนทับซอนระหวางการดำรงตำแหนง

ทางการเมือง 

11 มี.ค.2553-11 มี.ค.2557 ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 34 ของชิล ี

17 ธ.ค.2560    ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งท่ี 2 ดวยคะแนน 54%  

11 มี.ค.2561    เขารับตำแหนงประธานาธิบดีเปนวาระท่ี 2  
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ขอมูลสวนตัว 

 เปนสมาชิกของ The Inter-American Dialogue ซ่ึ งเปน  Think Tank ด านการเมือง

ระหวางประเทศของสหรัฐฯ ตั้งอยูในกรุงวอชิงตัน  

 นิตยสาร Forbes ประเมินเม่ือ มี.ค.2553 วา ประธานาธิบดี Piñera มีทรัพยสินประมาณ 

2,400 ลานดอลลารสหรัฐ จากธุรกิจบัตรเครดิตและหุนของสายการบิน LAN   

 ประธานาธิบดี Piñera ถูกมองวาเปนคนโชคไมดีนัก ดังจะเห็นไดจากการท่ีสำนักขาว BBC 

เคยทำรายการเก่ียวกับโชครายท่ีเกิดข้ึนกับชิลีในขณะท่ีประธานาธิบดี Piñera ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี

ออกอากาศถึง 6 ตอน  

 ถูกนาย José Mujica อดีตประธานาธิบดีอุรุกวัยวิจารณวาเปนคนไมมีเสนห  

   ประธานาธิบดี Piñera ทำธุรกิจหลายดาน เคยตั้งบริษัทผูแทนจำหนายคอมพิวเตอรของ

บริษัท Apple ในชิลี รวมถึงทำธุรกิจกอสราง อสังหาริมทรัพย สิ่งพิมพ รายการโทรทัศน สายการบิน เจาของ

สโมสรฟุตบอล รวมถึงถือหุนในบริษัทขนาดใหญในชิล ี

  

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

 

ประธานาธิบด ี  Sebastian Piñera Echenique 

รมว.ประจำ สนง.เลขาธิการประธานาธิบดี  Cristián Monckeberg 

รมว.ประจำ สนง.เลขาธิการ ครม. (โฆษกรัฐบาล) Jaime Bellolio 

รมว.กระทรวงเกษตร  Antonio Walker 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาและการทองเท่ียว Lucas Palacios 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Raúl Figueroa 

รมว.กระทรวงพลังงาน    Juan Carlos Jobet 

รมว.กระทรวงสิง่แวดลอม  Carolina Schmidt 

รมว.กระทรวงการคลัง  Ignacio Briones 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ  Andrés Allamand 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Enrique Paris 

รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง  Filipe Ward 

รมว.กระทรวงมหาดไทยและการรักษา   Rodrigo Delgado 

ความปลอดภัยสาธารณะ      

รมว.กระทรวงยุตธิรรมและสิทธิมนุษยชน  Hernán Larraín 

รมว.กระทรวงแรงงานและความม่ันคงทางสงัคม María José Zaldívar 

รมว.กระทรวงเหมืองแร  Baldo Prokurica 

รมว.กระทรวงสินทรัพยแหงชาติ   Julio Isamit 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะแหงชาติ  Consuelo Valdés Chadwick 

รมว.กระทรวงกลาโหม    Mario Desbordes 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ  Alfredo Moreno 

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม  Karla Rubilar 

รมว.กระทรวงกีฬา    Cecilia Pérez 

รมว.กระทรวงการขนสงและโทรคมนาคม  Gloria Hutt 

รมว.กิจการสตรีและความเทาเทียมทางเพศ  Mónica Zalaquett 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  Andrés Couve 

องคความรู และนวัตกรรม 

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

(พ.ย.2564) 


