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สาธารณรัฐอารเจนตินา 

(Argentine Republic) 

 
 

เมืองหลวง บัวโนสไอเรส 

 

ท่ีตั้ง อยูทางตอนใตของทวีปอเมริกาใต มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,780,400 ตร.กม. มีขนาดพ้ืนท่ีใหญเปน

อันดับท่ี 2 ในทวีปอเมริกาใต (รองจากบราซิล) หรือใหญกวาประเทศไทยประมาณ 5 เทา ขนาดความยาว

ตั้งแตเหนือจรดใตประมาณ 3,900 กม. ความกวางวัดจากสวนท่ีกวางท่ีสุดกวางประมาณ 1,400 กม. มีอาณาเขต

ทางบก 2,736,690 ตร.กม. อาณาเขตทางทะเล 43,710 ตร.กม. ชายฝงทะเลยาว 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 

         ทิศใต  ติดกับชิลีและมหาสมุทรแอตแลนติก 
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ภูมิประเทศ   ทิศตะวันตกมีเทือกเขาแอนดีสพาดผานและเปนเสนแบงเขตแดนระหวางอารเจนตินาและชิลี 

บริเวณตอนกลางประเทศเปนทุงหญา Pampas เหมาะกับการเพาะปลูกและเลี้ยงปศุสัตว ตอนใตของประเทศ

เปนเขตท่ีราบสูง Patagonia ตั้งอยูบนเสนทางยุทธศาสตรทางทะเลระหวางตอนใตของมหาสมุทรแอตแลนติก

และมหาสมุทรแปซิฟก 

 

ภูมิอากาศ ภาคเหนือและภาคใตของประเทศมีอุณหภูมิแตกตางกัน โดยภาคเหนือสภาพอากาศก่ึงรอน

ก่ึงอบอุน ภาคใตอากาศหนาวและฝนตกชุก ตะวันออกเฉียงใตสภาพอากาศแหงแลง บริเวณท่ีราบ Pampas 

ทางตะวันออกอากาศอบอุนและชื้น ขณะท่ีตอนใตสุดของประเทศมีสภาพอากาศแบบแอนตารกติก ซ่ึงหนาวเย็น

ตลอดป  

 

ประชากร 45,808,747 คน (ป 2563)   

 

รายละเอียดประชากร   คนผิวขาว (สวนใหญมีเชื้อสายสเปนและอิตาล)ี และเมสติโซ (ผสมผสานระหวางคนผิว

ขาวและคนอินเดียนพ้ืนเมือง) 97.2% คนอินเดียนพ้ืนเมือง 2.4% และชาวแอฟริกัน 0.4% อัตราสวน

ประชากรจำแนกตามอาย ุ: อายุ 0-14 ป 24.02% อายุ 15-64 ป 63.86%  อายุ 65 ปข้ึนไป 12.13% อายุขัย

เฉลี่ยของประชากร 78.07 ป เพศชาย 74.97 ป เพศหญิง 81.36 ป อัตราการเกิด 15.8 คนตอประชากร 

1,000 คน อัตราการตาย 7.36 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร รอยละ 0.84  

 

ศาสนา คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 92% โปรเตสแตนต 2% ยูดาย 2% อ่ืนๆ 4%   

 

ภาษา ภาษาสเปนเปนภาษาราชการ อิตาลี อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ภาษา Mapudungun และ 

Quechua ของชาวอินเดียนพ้ืนเมือง  

 

การกอตั้งประเทศ  ชาวยุโรปกลุมแรกท่ีเดินทางมายังดินแดนท่ีเปนท่ีตั้งอารเจนตินาในปจจุบันคือ 

Amerigo Vespucci เม่ือป 2045 และอารเจนตินาถูกผนวกรวมกับโบลิเวีย ปารากวัย และอุรุกวัย ในยุคอาณา

นิคมสเปนเม่ือป 2319 และแยกตัวออกเปนอิสระตอกันหลังจากประกาศเอกราชจากสเปนเม่ือ 9 ก.ค.2359 

ประชาชนและวัฒนธรรมไดรับอิทธิพลอยางมากจากผูอพยพจากยุโรป โดยเฉพาะอิตาลี และสเปน ซ่ึงมาตั้ง 

ถ่ินฐานมากกวา 7 ลานคนในชวงระหวางป  2423-2473 และชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี  2 ปจจุบัน 

อารเจนตินามีประชากรท่ีเปน ผูอพยพประมาณ 5% (สูงท่ีสุดในอเมริกาใต) โดยผูอพยพ 80% มาจากประเทศ

เพ่ือนบานในอเมริกาใตและแคริบเบียน โดยเฉพาะปารากวยัและโบลิเวีย   

 

วันชาต ิ 25 พ.ค. (เพ่ือรำลึกถึงวันปฏิวัติอารเจนตินา เม่ือป 2353 ซ่ึงนำมาสูการประกาศเอกราชจากสเปน) 
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การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ประธานาธิบดี

เปนท้ังประมุขรัฐและหัวหนารัฐบาล มีอำนาจแตงตั้งคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหนงวาระ 4 ป สามารถดำรงตำแหนง

ได ต อกัน 2 วาระ ประธานาธิบดีคนป จจุบั นคือ นาย Alberto Ángel Fernández จากพรรค Partido 

Justicialista (IPA) (ดำรงตำแหนงเม่ือ 10 ธ.ค.2562) การเลือกตั้งครั้งตอไปกำหนดมีข้ึนใน 27 ต.ค.2566  

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภา 1) วุฒิสภา มีสมาชิก 72 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

วาระการดำรงตำแหนง 6 ป แตสมาชิก 1 ใน 3 ของวุฒิสมาชิกจะมีการเลือกตั้งหมุนเวียนทุก 2 ป และ 

2) สภาผูแทนราษฎร มีสมาชิก 257 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระการดำรงตำแหนง 4 ป แตจะมีการ

เลือกตั้งหมุนเวียนทุก 2 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดมีขึ้นเมื่อ 22 ต.ค.2562 การเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีขึ้นใน 

27 ต.ค.2566   

  ฝายตุลาการ : ศาลฎีกา เปนศาลสูงสุด มีสมาชิก 7 คน ประธานาธิบดีเปนผูคัดเลือก แตตอง

ผานการเห็นชอบจากวุฒิสภา (สามารถดำรงตำแหนงตอเนื่องไดจนเกษียณเม่ืออายุ 75 ป) 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Argentina Federal นาย Pablo Kosiner เปนหัวหนาพรรค 

พรรค Cambiemos ซ่ึ งเป นการรวมตัวของพรรค Civic Coalition (CC) พรรค Citizen's Unity (UC)       

นาง Cristina Fernandez De Kirchner พรรค Civic Coalition ARI (CC-ARI) นาง Elisa Carrio เปน

หัวหนาพรรค พรรค Civic Front for Santiago (FCS) นาย Gerardo Zamora เปนหัวหนาพรรค พรรค 

Everyone's Front (TODOS) น าย  Alberto Angel Fernandez เป น หั วห น าพ รรค  พ รรค  Federal 

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

Fernandez De Kirchner และนาย Agustin Rossi เปนหัวหนาพรรค พรรค Generation for a National 

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

Angel Pichetto เปนหัวหนาพรรค พรรค Radical Civic Union (UCR) นาย Alfredo Cornejo เปนหัวหนาพรรค 

พรรค Renewal Front (FR) นาย Sergio Massa เปนหัวหนาพรรค พรรค Republican Proposal (PRO) 

นาย Mauricio Macri เปนหัวหนาพรรค พรรค Socialist Party (PS) มีนาย Antonio Bonfatti เปนหัวหนา

พรรค  พรรค Socialist Workers’ Party (PTS) นาย Jose Montes เปนหัวหนาพรรค พรรค Together We 

Are Rio Negro (JSRN) น าย  Alberto Edgardo Wertilneck เป น หั วห น าพ รรค  พ รรค  We Do For 

Cordoba (HC) นาย Juan Schiaretti เปนหัวหนาพรรค พรรค Workers' Party (PO) นาย Jorge Altamira 

เปนหัวหนาพรรค พรรค Worker’s Socialist Movement (MST) นาย Alejandro Boddart และนาย 

Vilma Ripoll เปนหัวหนาพรรค   

  กลุมกดดันทางการเมือง : กลุมสหภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (Argentine Industrial 

Union องคกร Argentine Rural Confederation หรือ CRA ซ่ึงเปนการรวมตัวของเจาของท่ีดินขนาดเล็ก

และขนาดกลาง Argentine Rural Society (องคกรของเจาของท่ีดินขนาดใหญ) Blue and White CGT 

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

ผูวางงาน) General Confederation of Labor (CGT) และ Roman Catholic Church นอกจากนี้ ยังมีกลุม

ภาคธุรกิจ สหภาพแรงงาน กลุมตอตานรัฐบาลและนักศึกษา 
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เศรษฐกิจ  อารเจนตินาเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคาจำนวนมาก ประชากรมีความรูสูง มี

ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 3 ของภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล และเม็กซิโก) สินคาสงออกสำคัญ

อยูในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีมีความหลากหลาย กระทรวงเศรษฐกิจอารเจนตินาระบุวา เศรษฐกิจ 

อารเจนตินาในป 2564 จะขยายตัว 9%  เพ่ิมจากท่ีคาดการณวาอยูท่ี 8%  เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวจาก

การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะภาคกอสราง การผลิตเครื่องจักร และชิ้นสวนยานยนต 

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Alberto Fernández ประกาศฟนฟูการจางงานและการผลิตภายในประเทศเพ่ือ

เรงสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบปกปองตลาดภายในประเทศซ่ึงคลายกับ

แนวทางของบราซิลและเวเนซุเอลา   

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  อารเจนตินาเปโซ (Argentine pesos หรือ ARS) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรฐั :  1 ดอลลารสหรัฐ : 100.11 ARS 

      1 ARS : 0.33 บาท  (พ.ย.2564) 

          

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 383,067 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -9.9%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 10,265 ดอลลารสหรัฐ  

อัตราการวางงาน : 9.6%   

อัตราเงินเฟอ : 39.84%  

มูลคาการสงออก : 64,180 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ถ่ัวเหลืองและผลิตภณัฑแปรรูป ขาวโพด รถยนต ขาวสาลี เนื้อแชแข็ง และทอง  

มูลคาการนำเขา : 52,140 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขา : รถยนต น้ำมันและกาซธรรมชาติ เครื่องยนตสำหรับรถยนต และถ่ัวเหลือง 

คูคาสำคัญ : บราซิล จีน สหรัฐฯ เยอรมนี ปารากวัย เม็กซิโก   

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 2,985 ลานดอลลารสหรัฐ  

 

การทหาร งบประมาณดานการทหาร 2,700 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณรอยละ 0.70 ของ GDP)   

กำลังพลประจำการ 74,200 คน กำลังพลสำรอง 52,720 คน ประกอบดวย ทบ. 42,800 คน ทร. 18,500 คน 

ทอ. 12,900 คน กกล.ก่ึงทหาร 31,250 คน และกองกำลังรักษาชายฝง 13,250 คน ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก 

รถถัง 374 คัน ยานยนตลาดตระเวน 81 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 630 คัน รถถังปนใหญอัตตาจร 44 คัน 

ปนใหญชนิดลาก 442 กระบอก เครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง 26 ชุด บ.โจมตีสกัดก้ัน 24 เครื่อง บ.โจมตี 52 เครื่อง 

บ.ลำเลียง 16 เครื่อง ฮ. 118 เครื่อง บ.ฝก 73 เครื่อง เรือพิฆาต 4 ลำ เรือดำน้ำยุทธวิธี 2 ลำ เรือ Corvettes 9 ลำ 

และเรือตรวจการณชายฝง 10 ลำ ปจจุบัน อารเจนตินามีปญหาดานงบประมาณทำใหเครื่องบินโจมตีสวนใหญ

อยูในสภาพขาดการบำรุงรักษา บางสวนไมสามารถใชงานได  
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กลุมกอการราย กลุม Hizballah ยังคงมีความเคลื่อนไหวจำกัด ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจาก     

กลุมชาวเลบานอนพลัดถ่ินในอารเจนตินา  

 

ปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ อารเจนตินามีปญหาความขัดแยงเก่ียวกับอธิปไตยเหนือหมูเกาะ 

Falkland (Islas Malvinas) กับอังกฤษ เกาะ Braziliera/Brasiliera ในแมน้ำ Quarai/Cuareim กับบราซิล

และอุรุกวัย รวมถึงปญหาเขตแดนกับชิลีท่ี Andean Southern Ice Field (Campo de Hielo Sur) นอกจากนี้ 

ยังมีปญหาการลักลอบนำเขาสินคาผิดกฎหมาย การคามนุษยและยาเสพติดบริเวณพรมแดนติดกับโบลิเวีย  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ไดแก  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 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีศักยภาพดานเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตพืชดัดแปลง

พันธุกรรม (พืช GMOs หรือ genetically modified organism) ปจจุบันอารเจนตินาเปนผูนำในการผลิต

ขาวโพดและถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเชนเดียวกับสหรัฐฯ จีน แคนาดาและบราซิล (GMO คือ พืช

ดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชเทคโนโลยีทางดานพันธุวิศวกรรมมาประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุพืชเพื่อใหได  

พันธุพืชที่มีคุณลักษณะที่จำเพาะเจาะจงตามตองการ เชน มีความตานทานตอแมลงศัตรูพืช ทนตอ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม มีการเพ่ิมข้ึนของสารโภชนาการหรือชีวโมเลกุลบางชนิด เชน วิตามิน โปรตีน 

ไขมัน) มีศักยภาพดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและอยูระหวางเริ่มโครงการสรางดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร

ภายในประเทศ 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 1,138 แหง ใชการไดดี 161 แหง ทาอากาศยานนานาชาติ   

16 แหง : MinistroPistarini และ ÁstorPiazzolla ในบัวโนสไอเรส, Rosario–IslasMalvinas ในเมืองซานตาเฟ, 

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 Airport, 

Resistencia International Airport, Piloto Civil Norberto Fernández International Airport, Hermes 
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Quijada International Airport, Rosario-Islas Malvinas International Airport, Martín Miguel de 

Güemes International Airport, Teniente General Benjamín Matienzo International Airport แ ล ะ 

Malvinas Argentinas Ushuaia International Airport ลานจอดเฮลิคอปเตอร 2 แหง เสนทางรถไฟ 36,917 กม. 

ถนน 281,290 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 7.356 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 54.7 

ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +54 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 35.09 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .ar   

 

การเดินทาง  นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตองการเดินทางเขาอารเจนตินา ตองไดรับการฉีดวัคซีน COVID-19        

ครบโดส หรือหากไมไดรับการฉีดวัคซีน จะตองไดรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมีผลตรวจเปนลบภายใน 

72 ชั่วโมง กอนเดินทางเขาประเทศ โดยคนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือ

เดินทางธรรมดา ไดรับการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (พำนักไดไมเกิน 90 วัน)   

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหมซ่ึงมีแนวคิดทางการเมืองแบบฝายซาย 

หลังจากท่ีปกครองดวยรัฐบาลท่ีมีแนวคิดทางการเมืองแบบฝายขวามานาน 4 ป และมีความเปนไปไดอยางมากท่ี

รัฐบาลชุดใหมจะมีนโยบายแยกตัวออกหางจากสหรัฐฯ และหันไปใกลชิดกับประเทศท่ีปกครองดวยแนวคิด

นิยมฝายซายดวยกันเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอดุลอำนาจของสหรัฐฯ ในลาตินอเมริกา   

   รัฐบาลประธานาธิบดี Fernández เผชิญกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีสะสม ประกอบกับ

ปญหาการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 สงผลใหประชาชนประสบปญหาความยากจนอยางรุนแรง         

โดยรัฐบาลพยายามเจรจาปรับโครงสรางหนี้ในประเทศและตางประเทศ   

 

ความสัมพันธไทย-อารเจนตินา 

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 2 ก.พ.2498 โดยอารเจนตินาเปนประเทศแรกใน

ลาตินอเมริกาท่ีสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย รวมท้ังมีการเยือนระดับสูงท้ังในระดับราชวงศ และ

รัฐบาล ในสวนของอารเจนตินา ประธานาธิบดีอารเจนตินาเดินทางเยือนไทย 2 คน ไดแก ประธานาธิบดี Arturo 

Frondizi เม่ือป 2504 และประธานาธิบดี Carlos Saul Menem เม่ือป 2540  

 ความรวมมือในกรอบพหุภาคีและเวทีระหวางประเทศ ไทยและอารเจนตินามีพ้ืนฐานและ

โครงสรางทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมและเปนผูสงออกสินคาเกษตรสำคัญของโลกจึงมีจุดยืนรวมกัน

ในการเรียกรองใหกลุมประเทศพัฒนาแลวเปดตลาดสินคาเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนาและลดการอุดหนุน

สินคาเกษตรของตนลง นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือท่ีใกลชิดในกรอบ G20, WTO และ UN ในสวนของความรวมมือ

ระหวางภูมิภาค ไทยและอารเจนตินาตางมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และลาตินอเมริกาโดยเฉพาะเวทีความรวมมือระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for 

East Asia-Latin America Cooperation–FEALAC) 
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 อารเจนตินาเปนคูคาอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากเม็กซิโกและบราซิล) หวง 

ม.ค.-ก.ย.2564  มีมูลคาการคารวม 43,483.26 ลานบาท  ไทยสงออกมูลคา 31,891.27 ลานบาทและนำเขามูลคา 

11,591.98 ลานบาท  ไทยไดเปรียบดุลการคา 20,299.29ลานบาท สินคาสงออกของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ

เครื่องจักรกล  ผลิตภัณฑยาง เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพลาสติก  ฟอรนิเจอรและชิ้นสวน  

สินคานำเขาของไทย ไดแก พืชและผลิตภัณฑจากพืช สัตว และผลิตภัณฑจากสัตว สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูป

และก่ึงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑโลหะ เคมีภัณฑ เนื้อสัตวสําหรับการบริโภค ผกั ผลไม

และของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม และ ดายและเสนใย  

 ความรวมมือดานการลงทุนระหวางไทย-อารเจนตินายังจำกัด โดยมีบรษัิทอารเจนตินาลงทุน

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

จ.ปราจีนบุรี และ จ.ชลบุรี และมีบริษัทไทยลงทุนในอารเจนตินา 1 บริษัท คือ บริษัทบางจากปโตรเลียม จำกัด 

(มหาชน) (Bangchak Petroleum Public Co., Ltd.-เหมืองแรลิเทียม) ซ่ึงไดรวมลงทุนผานการซ้ือหุนของบริษัท 

ลิเทียม อเมริกา คอรป (Lithium Americas Corp. หรือ LAC) มูลคาการลงทุน 38 ลานดอลลารสหรัฐ 

นอกจากนี้ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (Minor International Public Co., Ltd.) (ธุรกิจ

การโรงแรม) อยูระหวางการพิจารณาการลงทุนดานการโรงแรมในอารเจนตินา 

 ภาวะตลาดสินคาอาหารไทยและอาหารนำเขาจากไทยมีศักยภาพท่ีจะขยายตลาดในอารเจนตินา 

ปจจุบันสามารถหาซื้อสินคาอาหารไทยไดท่ีซุปเปอรมารเก็ต Jumbo โดยเปนสินคาประเภทเครื่องแกงพรอม

รับประทาน ผลไมอบแหง น้ำปลา ซีอ๊ิว เสนผัดไทอบแหงพรอมเครื่องปรุงรส ผลไมกระปอง นำเขาโดย

บริษัท Exotic Foods ซ่ึงดำเนินการโดยพอคาคนกลางท่ีไตหวัน จากการสำรวจพบวาสินคาอาหารไทยท่ีวาง

จำหนายในอารเจนตินายังไมหลากหลายและมีเพียงไมก่ียี่หอ โดยสินคาสำคัญ ไดแก กะทิสำเร็จรูป น้ำมะขาม

สำหรับทำอาหาร ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป น้ำปลา เครื่องตมยำสำเร็จรูป กะป เสนกวยเตี๋ยวอบแหง 

แผนแปงหอกวยเตี๋ยว ถ่ัวโกแก ผลไมกระปอง ขาวไทย โดยภาพรวมแลว สินคาอาหารไทยไดัรับการตอบรับ

จากผูบริโภคชาวอารเจนตินาคอนขางดี เนื่องจากชาวอารเจนตินากำลังนิยมรับประทานอาหารเอเชีย 

ตลาดสินคาเครื่องแกงสำเร็จรูปยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก สำหรับสินคาท่ีผูนำเขาประสงคจะสั่งซ้ือเพ่ิมจากไทย 

ไดแก ผลไมสำหรับเด็ก เครื่องดื่มสำเร็จรูป ผลไมกระปอง น้ำผสมผลไม และขาวเหนียว แตอุปสรรคสำคัญคือ 

ราคาสินคาอาหารไทยมีตนทุนสูงเนื่องจากนำเขาผานพอคาคนกลาง บวกกับตนทุนคาขนสงทางเรือ การท่ีไทย 

และอารเจนตินาอยูหางไกลทำใหการขนสงใชเวลานาน สินคาไทยจึงถูกนำเขามาเปนล็อตหากจำหนาย

หมดแลวอาจตองรอประมาณ 2-3 เดือน ในการนำสินคาดังกลาวมาจำหนายอีกครั้งหนึ่ง 

 กลไกสงเสริมการคา ไดแก กระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝายและหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดหารือกันอยางสม่ำเสมอตามกรอบการประชุม Bilateral Economic Consultation (BEC) ซ่ึงมี

การประชุมครั้งแรกเม่ือ ต.ค.2551 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะแสวงหาแนวทางในการสงเสริมการคาทวิภาคี    

ใหขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องโดยอาศัยกลไกตาง ๆ อาทิ การจัดทำความตกลงวาดวยความรวมมือ           

ดานศุลกากรและการจัดทำความตกลงความยอมรับรวมดานการประมงการประชุม BEC ยังชวยเปดโอกาสให  
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คณะนักธุรกิจท้ังประเทศไดพบปะและเจรจาการคาระหวางกันโดยตรง กระทรวงพาณิชยยังไดจัดตั้งสำนักงาน

สงเสริมการคาระหวางประเทศข้ึนท่ีบัวโนสไอเรสเม่ือป 2552 เพ่ือใหบริการและอำนวยความสะดวกแก      

นักธุรกิจในการนำเขาหรือสงออกสินคาไปไทยตลอดจนการนำคณะนักธุรกิจอารเจนตินาไปรวมงานแสดงสินคา

ท่ีสำคัญตาง ๆ ท่ีไทยเปนเจาภาพ 

 ประเด็นทาทายในการทำธุรกิจ ไทยกับอารเจนตินามีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีหางไกลกันมาก 

ประกอบกับไมมีเที่ยวบินตรงจากไทย ทำใหการเดินทางและการขนสงสินคาตองเสียคาใชจายและเวลาสูง 

คาระวางเรือสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เสนทางท่ีประเทศแถบเอเชียใชขนสงสินคาไปยังอารเจนตินา คือ สิงคโปร-

เดอรบับ-เคปทาวน-โยฮันเนสเบอรก-บัวโนสไอเรส นักธุรกิจของไทยและอารเจนตินาสวนใหญขาดขอมูลทาง

เศรษฐกิจการคาระหวางกัน ทำใหความสนใจท่ีจะคาขายกันมีนอย และมีปญหาในการสื่อสารเนื่องจากอารเจนตินา

ใชภาษาสเปนเปนภาษาราชการ ในขณะท่ีนักธุรกิจไทยท่ีรูภาษาสเปนมีจำกัด 

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ (20 ต.ค.2524) 

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทยกับหอการคาอารเจนตินา (7 มิ.ย.2534) 

ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (16 พ.ค.2539) ความตกลงวา

ดวยความรวมมือในการใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (7 มิ.ย.2539) ความตกลงวาดวยความรวมมือดาน

เศรษฐกิจและการคา (19 ก.พ.2540) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด  

และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท (19 ก.พ.2540) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน 

(18 ก.พ.2543) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (18 ก.พ.2543) ความตกลงวาดวย

ความรวมมือดานวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย

แหงชาติ La Plata (28 ธ.ค.2543) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสำหรับผูถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดา (14 ส.ค.2549) ความตกลงดานวัฒนธรรม (14 ส.ค.2549) บันทึกความเขาใจวาดวยการปรึกษาหารือ

ดานการเมืองและประเด็นอ่ืน ๆ ที่เปนผลประโยชนรวมกัน (19 ก.ย.2549) และบันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือหุนสวนเพ่ือการพัฒนา (2 พ.ย.2552) 

 นอกจากนี้ ไทยและอารเจนตินามีความรวมมือทางวิชาการท่ีใกลชิดเปนอยางมากท้ังในกรอบ

ทวิภาคีและไตรภาคี ปจจุบัน มีการดำเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะดาน

การเกษตร ไทยและอารเจนตินายังมีความรวมมือไตรภาคีรวมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพ่ือใหความชวยเหลือดานสินเชื่อชุมชน รวมถึงจะขยายความรวมมือไปในสาขาสุขภาพสัตว การจัดการปาไม และ

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร มีโครงการจัดทำขอมูล

เพ่ิมเติม เพ่ือขยายความรวมมือในสาขาอ่ืน ๆ ไดแก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ดาราศาสตร เภสัชกรรม การผลิตไวน 

และการพัฒนาพันธุนุนและฝายเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เปนตน 

 ปจจุบันมีคนไทยพำนักอยูในอารเจนตินาประมาณ 62 คน 

 

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

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีอารเจนตินา  

 

เกิด  2 เม.ย.2502 (อายุ 63 ป/ป 2565) บัวโนสไอเรส บิดาเคยดำรงตำแหนงผูพิพากษา 

  นับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันแคทอลิก  

 

การศึกษา  จบการศึกษาสาขานิติศาสตรจาก University of Buenos Aires  

 

สถานภาพสมรส   สมรสกับนาง Marcela Luchetti ระหวางป 2536-2548 อยูกินกับนาง Fabiola 

  Yáñez โดยไมไดจดทะเบียนสมรสตั้งแตป 2557-ปจจุบัน  

 

ประวัติการทำงานและการทำงานการเมือง  

 สอนวิชากฎหมายอาญา 

 รอง ผอ.กองกิจการกฎหมาย กระทรวงเศรษฐกิจ และเปนหัวหนาคณะเจรจา 

 ความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on 

 Tariffs and Trade หรือ GATT) รอบอุรุกวัย   

ป 2532-2535  ดำรงตำแหนงประธานสมาคมบริหารจัดการการประกันภัยลาตินอเมริกา และ

 เปนผูรวมกอตั้งสมาคมการประกันภัยระหวางประเทศ เปนท่ีปรึกษาดาน

 กฎหมายการประกันภัยแก Mercosur (Mercado Común del Sur) หรือ

 กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต และ ALADI 

 (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio)   

ป 2535 ไดรับเลือกเปน 1 ใน 10 นักธุรกิจรุนใหมของอารเจนตินา และไดรับรางวัล 

 Millennium Award ในฐานะนักธุรกิจท่ีโดดเดน พรอมกับเริ่มเลนการเมือง  

7 ส.ค.2543-25 พ.ค.2546 ส.ส.บัวโนสไอเรส 

25 พ.ค.2546-23 ก.ค.2551 ดำรงตำแหนงเลขาธิการ ครม.ในรัฐบาลของประธานาธิบดี Néstor Kirchner 
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ป 2550-2551 ดำรงตำแหนงเลขาธิการ ครม.ในรัฐบาลของประธานาธิบดี Cristina Fernández 

 de Kirchner 

23 ก.ค.2551 ลาออกจากตำแหนงเลขาธิการ ครม. พรอมกับอดีตรองประธานาธิบดี Julio 

 Cobos' หลังลมเหลวในการเจรจาแกปญหาความขัดแยงเก่ียวกับภาษี 

 การสงออกสินคาเกษตร  

ป 2554 ดำรงตำแหนงหัวหนาสาขาของพรรค Justicialist ในกรุงบัวโนสไอเรส   

ป 2558  เปนแกนนำในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหนงประธานาธิบดีให 

 นาย Sergio Massa  

พ.ค.2562  อดีตประธานาธิบดี Cristina Fernández de Kirchner ประกาศลงสมัครรับ

 เลือกตั้งในตำแหนงรองประธานาธิบดี คูกับนาย Alberto Fernández ซ่ึงลง

 สมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงประธานาธิบดี   

27 ต.ค.2562  ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีดวยคะแนน 48.1% เหนือประธานาธิบดี 

 Mauricio Macri ซ่ึงไดคะแนน 40.4%    

10 ธ.ค.2562 ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีอารเจนตินา 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

 มีแนวความคิดทางการเมืองนิยมฝายซาย ใหการสนับสนุนผูนำฝายซายใน

ลาตินอเมริกา เชน ประธานาธิบดี Juan Evo Morales Ayma ของโบลิเวีย ประธานาธิบดี Miguel Díaz-Canel 

ของคิวบา ประธานาธิบดี Andrés Manuel López Obrador ของเม็กซิโก และประธานาธิบดี Nicolas Maduro 

ชองเวเนซุเอลา ดังจะเห็นไดจากการประกาศวาอาจจะถอนการรับรองนาย Juan Gerardo Guaidó Márquez 

รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาท่ีไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ และนานาชาติ รวมถึงเรียกรองใหบราซิล

ปลอยตัวนาย Luiz Inácio Lula da Silva ผูนำพรรคแรงงานบราซิลท่ีถูกควบคุมตัวในขอหาคอรรัปชันท้ังท่ีมี

หลักฐานไมเพียงพอท่ีจะดำเนินคดี  

 นาย Estanislao Fernadez บุตรชายเปน Drag Queen ที่ไดรับความนิยม 

ใชชื่อในการแสดงวา Dyhzy (Drag การแตงกายเปนผูหญิงใหสวยงาม และมีจุดประสงคเพ่ือความบันเทิง

โดยเฉพาะ มาจากคำวา Dressed Resembling A Girl เนื่องจากในอดีต ผูหญิงจะไมไดรับอนุญาตใหข้ึนแสดง

ในโรงละคร ผูชายจึงตองแตงกายเปนผูหญิงแทน โดยจะเนนท่ีการใชความคิดสรางสรรคและศิลปะ) 

 

 ------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีอารเจนตินา  

 

ประธานาธิบดี   Alberto Ángel Fernández 

รองประธานาธิบดี      Cristina Fernandez de Kirchner 

หัวหนา ครม. (เทียบเทา นรม.)  Juan Manzur  

รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตวและประมง  Julian Dominguez 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  Tristán Bauer 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Jorge Taiana 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ Martín Maximiliano Guzmán 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน Juan Cabandie 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ และการคาระหวางประเทศ Santiago Cafiero 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข   Carla Vizzotti 

รมว.กระทรวงมหาดไทย   Eduardo ‘Wado’ Enrique De Pedro  

รมว.กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  Martin Soria 

รมว.กระทรวงแรงงาน   Claudio Moroni 

รมว.กระทรวงการผลิตและพัฒนา  Matías Sebastián Kulfas 

รมว.กระทรวงการโยธาสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐาน Gabriel Nicolás Katopodis 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม Daniel Filmus 

รมว.กระทรวงความม่ันคง   Anibal Fernandez  

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม  Juan Horacio 'Juanchi' Zabaleta 

รมว.กระทรวงพัฒนาท่ีดินและท่ีอยูอาศัย  Jorge Ferraresi 

รมว.กระทรวงขนสง   Alexis Guerrera 

รมว.กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา  Matías Daniel Lammens Núñez 

รมว.กระทรวงสตรี เพศและความหลากหลายทางเพศ Elizabeth Victoria Gómez Alcorta 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Jaime Perzyck 

 

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

     (พ.ย.2564) 


