1

สาธารณรัฐชิลี
Republic of Chile
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สถานที่ตั้ง

ฝงตะวันตกของทวีปอเมริกาใตระหวางแนวเทือกเขาอันเดสกับมหาสมุทรแปซิฟก
- ทิศเหนือติดประเทศเปรู
- ทิศใตติดขั้วโลกใต
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศโบลิเวีย
- ทิศตะวันออกติดประเทศอารเจนตินา
- ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟก

ชื่อประเทศ

คําวา “ชิลี” ตามตํานานกลาววามาจากชื่อหัวหนาเผาอาราวคาเนียนคนหนึ่ง คือทิลี (Tili)
ซึ่งสามารถตานทานการบุกรุกของพวกอินคาได ขณะที่บางตํานานอางวาคําวาชิลีมาจาก
ภาษามาปูเช แปลวา “ที่ซึ่งสุดแผนดิน” “จุดที่อยูลึกที่สุดของโลก” หรือ “นกนางนวล”
รวมทั้งมาจากการเลียนเสียง “ชีลี-ชีลี” (cheele-cheele) ของนกชนิดหนึ่ง อยางไรก็ตาม
ชาวสเปนรุนแรกๆ ที่เขามาในชิลี บันทึกวาชนพืน้ เมืองในดินแดนแหงนี้เรียกตัวเองวา
“ชนแหงชิล”ี

พื้นที่

2,006,096 ตารางกิโลเมตร (นับรวมเกาะอีสเตอรและเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก
กับพื้นที่บริเวณอันตารกติกาอีก 1,250,000 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวประมาณ
4,300 กิโลเมตร

ภาษาราชการ

ภาษาสเปน

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศไมหนาวจัด ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 50
ฤดูรอน ปลายธันวาคม - มีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 13C - 29C
ฤดูใบไมรวง ปลายมีนาคม - มิถุนายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 8C - 23C
ฤดูหนาว ปลายมิถุนายน - กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 4C - 16C
ฤดูใบไมผลิ ปลายกันยายน - ธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 8C - 22C

วันชาติ

18 กันยายน (วันที่ 18 กันยายน 2553 เปนวันครบรอบ 200 ป ของการประกาศเอกราช
จากสเปน)

เมืองหลวง

กรุงซันติอาโก ตั้งขึ้นโดยกัปตันเรือชาวสเปนชื่อ เปโดร เด บัลดิเบีย (Pedro de Valdivia)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2084 (ค.ศ. 1541)

ประชากร

สถิติจากการสํารวจสํามะโนประชากรในป 2555 ซึ่งมีการเปดเผยตัวเลขผลการสํารวจ
เบื้องตนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ระบุวา ชิลีมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 16.5 ลานคน
เพิ่มขึ้นจากป 2545 นอยกวารอยละ 1 (ความหนาแนนของประชากร ประมาณ 20 คน
ตอ 1 ตารางกิโลเมตร) โดยมีประชากรอาศัยอยูมากที่สุดในเขตนครหลวงกรุงซันติอาโก
(Metropolitana Region) ประมาณรอยละ 40.3 คือประมาณ 6.6 ลานคน
รองลงมาคือ ภูมิภาคบิโอบิโอ รอยละ 11.8 และภูมิภาคบัลปาไรโซ รอยละ 10.4

การศึกษา

อัตราผูรหู นังสือ ประมาณรอยละ 97

ผูตั้งถิ่นฐาน

สวนใหญไดแกชาวสเปน เยอรมัน อังกฤษ อิตาเลียน อาหรับ และยูโกสลาเวีย
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ศาสนา

รอยละ 90 ของประชากรชิลนี ับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง โดยในจํานวนดังกลาว รอยละ 70
นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก รอยละ 15.1 นับถือนิกายอีวานเจลิกา รอยละ 4.4
นับถือศาสนาอื่นๆ

สกุลเงิน

เปโซชิลี (CLP) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
1 ดอลลารสหรัฐ เทากับประมาณ 507.64 เปโซ

เวลา

ชิลีใชระบบ Daylight Savings Time จึงมีการเปลี่ยนเวลาปละ 2 ครั้ง
โดยรัฐบาลชิลีไดปรับกําหนดการเปลี่ยนเวลาเปนการทดลองตั้งแตป 2554
ซึ่งในป 2556 ไดมีการประกาศใหมีการเปลี่ยนเวลาในเวลาเที่ยงคืนของวันเสาร
ที่ 28 เมษายน 2556 เปน GMT - 4 (ชากวาประเทศไทย 11 ชั่วโมง)
และเที่ยงคืนของวันเสารที่ 8 กันยายน 2556 เปลี่ยนกลับเปน GMT - 3
(ชากวาประเทศไทย 10 ชั่วโมง)

การเมือง

- ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน เปนประมุขและหัวหนารัฐบาล วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
(ลงสมัครเลือกตั้งในวาระที่ติดตอกันไมได) ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายเซบัสเตียน
ปเญรา เอเชนีเก (Sebastián Piñera Echenique) เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
นับเปนการเปลี่ยนแปลงผูนําครั้งสําคัญ ที่รัฐบาลชิลีมีผนู ําฝายขวาครั้งแรกในรอบ 20 ป
รัฐธรรมนูญปจจุบัน คือฉบับป พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)
- พรรครวมรัฐบาล เรียกวา Alianza por Chile ประกอบดวย
(1) พรรค Renovación Nacional (National Renovation - RN)
(2) พรรค Union Democratic Independence - UDI
- พรรคฝายคาน เรียกวา Concertación เปนการรวมกลุมของพรรคการเมืองฝายซาย คือ
(1) Christian Democrat Party - DC (2) Radical Social Democrat - PRSD (3)
Socialist Party - PS (4) Party For Democracy - PPD
- รัฐสภา (Congress) ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร (Chamber of Deputies)
มีสมาชิก 120 คน มีวาระ 4 ป และ วุฒิสภา (Senate) มีสมาชิกจํานวน 38 คน
วาระ 8 ป (เลือกตั้งครึ่งหนึง่ ทุกๆ 4 ป)
- แบงเขตการปกครองออกเปน 15 ภูมิภาค ปกครองโดยผูวาการภูมิภาค (Intendente)
ซึ่งแตงตั้งโดยประธานาธิบดี แตละภูมิภาคประกอบดวยจังหวัดตางๆ รวมทั้งสิ้น
54 จังหวัดทั่วประเทศ ปกครองโดยผูวาการจังหวัด (Gobernador) ซึ่งแตงตั้งโดย
ประธานาธิบดีเชนกัน นอกจากนั้น แตละจังหวัดยังแบงออกเปนอําเภอ (municipal
district) รวม 346 อําเภอ ปกครองโดยนายกเทศมนตรี (Alcalde) ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งทุกๆ 4 ป (ครั้งลาสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555)
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ระบบศาล

ประกอบดวยศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา และมีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีหนาที่
พิจารณาวารางกฎหมายตางๆ ที่จะมีผลบังคับใชนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม

ขอมูล/ตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ (สถิติของป 2555 ยกเวนที่มีหมายเหตุเปนอยางอื่น)
GDP

268 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: ทางการชิลี)

GDP Growth รอยละ 5.6 (ที่มา: ทางการชิลี)
GDP Per Capita

16,200.- ดอลลารสหรัฐ (ทีม่ า: ทางการชิลี)
โครงสราง GDP (ที่มา: CIA World Factbook)
- ภาคบริการ รอยละ 60.4
- ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 36
- ภาคเกษตรกรรม รอยละ 3.6

อัตราเงินเฟอ

เฉลี่ยรอยละ 1.5 (ที่มา: ทางการชิลี)

อัตราการวางงาน

เฉลี่ยรอยละ 6.6 (ที่มา: ทางการชิลี)

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองแดง ไม เหล็ก อัญมณี สัตวน้ํา ฯลฯ

อุตสาหกรรม

เหมืองแร อาหารแปรรูปประเภทปลา ผลิตภัณฑไม เครือ่ งมือสื่อสาร ปูน สิ่งทอ ฯลฯ

ผลิตผลทางการเกษตร ขาวสาลี ขาวโพด องุน ถั่ว มันสําปะหลัง ผลไม สัตวปก ขนสัตว ปลา ไม ฯลฯ
ดุลการคาตางประเทศ ไดดุล 3.67 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: ธนาคารกลางชิลี)
สินคานําเขา

มูลคารวมประมาณ 74.60 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: ธนาคารกลางชิลี)
- พลังงาน ยานพาหนะ เคมีภัณฑ อุปกรณไฟฟา โทรคมนาคม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

สินคาสงออก

มูลคารวมประมาณ 78.27 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: ธนาคารกลางชิลี)
- ทองแดง ผลิตภัณฑจากปลา ผลิตภัณฑไม กระดาษ เคมีภัณฑ ไวน ผลไม ฯลฯ

ประเทศคูคาสําคัญ

สินคานําเขา - สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป อารเจนตินา
สินคาสงออก - จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ บราซิล

การคาระหวางไทยกับชิลี ป 2555 (ที่มา: กรมศุลกากรไทย)
มูลคาการสงออกของไทยไปชิลี

604.9 ลานดอลลารสหรัฐ

สินคาสงออกของไทยไปชิลี

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (รถกระบะ) อาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป ปูนซิเมนต เครือ่ งจักรกลและสวนประกอบของเครือ่ ง
ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องนุงหม ผลไมกระปองและ
แปรรูป เครื่องซักผา เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
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มูลคาการนําเขาของไทยจากชิลี

350.2 ลานดอลลารสหรัฐ

สินคานําเขาของไทยจากชิลี

สินแรโลหะตางๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา (สด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป) เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ ปุยและยากําจัดศัตรูพืชและสัตว ผัก/ผลไมและของปรุง
แตงที่ทําจากผัก/ผลไม สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ไมซงุ ไมแปรรูป
และผลิตภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
เคมีภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืช ฯลฯ

อันดับของชิลีในการจัดอันดับระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ โดยการสํารวจของสถาบันระหวางประเทศตางๆ
• World Bank การจัดอันดับความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ (Doing Business Rank) ป 2557 จัดให
ชิลีอยูในอันดับที่ 34 ของโลก และเปนอันดับที่ 1 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา
• World Economic Forum ดัชนีความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ทั่วโลก (Global
Competitiveness Index) ประจําป 2556 - 2557 จัดอันดับใหชิลีมีความสามารถในการแขงขันเปนอันดับ
ที่ 34 ของโลก และเปนอันดับที่ 1 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา
• Heritage Foundation/The Wall Street Journal สํารวจเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic
Freedom) ประจําป 2556 จัดอันดับใหชิลีเปนประเทศที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดเปนอันดับที่ 7
ของโลก และสูงที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา
• นิตยสาร Forbes จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการดําเนินธุรกิจ (Best Countries for Business) ประ
จําป 2555 โดยจัดใหชิลีอยูในอันดับที่ 17 ของโลก และเปนอันดับที่ 1 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา
• สถาบัน Fitch จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ของชิลีใหอยูในระดับ A+ ในปจจุบัน (ดีที่สุด
ในลาตินอเมริกา) ในขณะที่ Standard and Poor’s (S&P) จัดใหชิลีอยูในระดับ AA- และ Moody’s จัดให
ชิลีอยูในระดับ Aa3
หมายเหตุ: มีขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการทําการคาการลงทุนกับชิลีอยูในเว็บไซตศูนยบริการขอมูลธุรกิจ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือ www.thaibizchile.org
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ความสัมพันธ ไทย - ชิลี
ไทยกับชิลีไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2505
โดยไทยไดเปดสํานักงานที่ปรึกษาการพาณิชย ณ กรุงซันติอาโกขึ้นเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2534
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานการคาระหวางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก)
และไดเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2537
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโกคนปจจุบันคือนายสุรพล เพชรวรา
สวนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจําประเทศไทยคนปจจุบันคือนาย Javier Andrés
BECKER Marshall
การเยือนของบุคคลสําคัญครั้งลาสุด คือการเสด็จฯ เยือนชิลีอยางเปนทางการของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2553 และการเยือนชิลีอยางเป
นทางการของนายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ระหวาง
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2555 เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 50 ป การสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางไทยกับชิลี
สัญลักษณของไทยในชิลี : สวนสาธารณะประเทศไทย (Plaza Tailandia) ณ สวนสาธารณะ
Parque Araucano เขตลาสกอนเดส กรุงซันติอาโก ซึง่ สถานเอกอัครราชทูตฯ
รวมกับเทศบาลเขตลาสกอนเดส จัดทําขึ้น เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ชิลีได
รับเอกราชครบรอบ 200 ป เมือ่ ป 2553 โดยมีการจัดตั้งประติมากรรมที่ออกแบบ
และจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร ไดแก ปายชื่อสวนซึ่งทําดวยหินออน
และไม เสาไม (ไมตะเคียนทอง) และรูปปนชาง “คชลักษณ” 2 เชือก (หลอโดย
โลหะผสมทองแดง) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธเี ปด เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2553
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เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นายณัฎฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวง
การตางประเทศ ไดเปนประธานรวมกับนาย Omar Saffie รักษาการ
นายเทศมนตรีเขตลาสกอนเดส ในพิธีเปดศาลาทรงไทย ในบริเวณ
สวนสาธารณะประเทศไทย ณ สวนสาธารณะ Parque Araucano
เขตลาสกอนเดส กรุงซันติอาโก ซึ่งประเทศไทยไดสรางเปนสัญลักษณ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปแหงการสถาปนาความสัมพันธทางการ
ทูตไทย-ชิลีดวย
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ขอมูล/คําแนะนําสําหรับคนไทยที่เดินทางไปชิลี
กอนการเดินทาง
ไทยมีความตกลงยกเวนการตรวจลงตรากับชิลี ผูถือหนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทสามารถเดินทาง
ไปชิลีโดยไมตองมีวีซา โดยไดรับอนุญาตใหพํานักเปนเวลาไมเกิน 90 วัน อยางไรก็ดี ในกรณีที่เดินทางจากประเทศ
ไทยโดยไมมีวีซา ควรจะมีบัตรโดยสารสําหรับเที่ยวบินกลับไปแสดงตอเจาหนาที่สายการบินดวย มิฉะนั้น อาจประสบ
ปญหาในการขึน้ เครือ่ ง ณ ทาอากาศยานตนทาง/ระหวางทาง
*** ควรมีประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมคาใชจายของการรักษาพยาบาลระหวางเดินทางไปตางประเทศ
เพราะคารักษาพยาบาลในชิลีสูงมาก และควรมียารักษาโรคประจําตัวติดตัวไวอยางเพียงพอ เพราะอาจมีปญหา
ในการซื้อหาระหวางการเดินทาง
การเขาเมือง
หลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง ใหเก็บรักษาเอกสารการตรวจคนเขาเมืองที่ไดรับจากเจาหนาที่ใหดี
เพราะสามารถนําไปใชยกเวนภาษีคาโรงแรมได และจําเปนตองแสดงตอเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในการเดินทาง
ออกนอกประเทศชิลีดวย
บุคคลใดนําเงินตราตางประเทศที่เปนธนบัตรหรือเหรียญกษาปณอันมีมูลคารวมกันเกิน 20,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือเทียบเทา ออกหรือเขามาในประเทศชิลี ตองแจงรายการเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
ศุลกากรในขณะที่ผานดานศุลกากรทุกแหง
ทางการชิลีหามนําผลิตภัณฑจากสัตวและผักผลไม รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไมไดรับการรับรองการบรรจุหบี หอ
จากประเทศผูผลิตเขาประเทศ ดังนั้น หากทานประสงคจะนําผลิตภัณฑจากสัตวหรือผักผลไมใดๆ เดินทางเขาประเทศ
ชิลี ตองแจงใหเจาหนาที่ที่ดานตรวจคนเขาเมืองทราบ โดยกรอกแบบฟอรม Declaración Conjunta Aduana
-SAG ที่ไดรับ มิฉะนั้นก็อาจถูกดําเนินการทางกฎหมาย รวมถึงการถูกริบของ และเสียคาปรับอยางนอย 200 ดอลลาร
สหรัฐ ผลิตภัณฑที่เขาขาย อาทิ เนื้อสัตวทุกประเภท เมล็ดพืช/ผักผลไมอบแหง ชา กาแฟ โกโก ถั่ว ผัก ผลไมแชแข็ง
น้ําผลไม น้ํามันพืช แปง น้ําตาล แอลกอฮอล ผักผลไมแปรรูปในน้ําเชื่อม/ดอง/ปรุงสุก ธัญญาหาร เครื่องปรุงปน
ผลิตภัณฑจากนม น้ําผึ้ง เปนตน ทัง้ นี้ การนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อการใชประโยชนสวนบุคคลอาจดําเนินการได
โดยตองกรอกรายละเอียดในเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อผานกระบวน การตรวจคนเขาเมือง และผานการตรวจสอบ
และอนุญาตจากเจาหนาที่ในชองสําแดง (Declare) หลังจากเจาหนาที่ฯ ไดตรวจกระเปาเดินทางแลว ซึ่งเจาหนาที่
แตละคนก็อาจมีระดับความเขมงวดในการตรวจสอบแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ผูเดินทางก็ควรจะพยายามปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางการชิลีไวกอน
เมื่อเดินทางถึงชิลี
โดยที่ชิลีตั้งอยูห างไกลจากประเทศไทย และมีความเสี่ยงตอการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งแผนดินไหวและสึนามิ
ภูเขาไฟระเบิด ไฟปา พายุฝน ดินถลม ฯลฯ และคนตางชาติก็มีความเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม ดังนั้น
เมื่อเดินทางถึงชิลีแลว ไมวาจะพํานักอยูในชิลีเปนเวลานานเทาใด ขอใหคนไทยติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง email ที่ rte.santiago@vtr.net โดยแจงขอมูลพื้นฐาน เชน ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท
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ที่ติดตอได สถานที่พํานักในชิลี วัตถุประสงคในการเดินทางมาชิลี และระยะเวลาที่จะพํานักอยูในชิลี เพื่อที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะไดมีขอมูลสําหรับติดตอชวยเหลือไดหากมีสถานการณฉุกเฉิน หรือมีขอมูลคําแนะนําที่อาจเปน
ประโยชนตอการพํานักอยูในชิลี
สําหรับคนไทยที่จะพํานักอยูในชิลีเปนเวลานาน ขอแนะนําใหไปติดตอดวยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ในโอกาสแรกที่กระทําไดดวย
ภาษา
คนทองถิ่นทัง้ หมดในชิลีใชภาษาสเปน ซึ่งสําเนียงและสํานวนจะแตกตางจากภาษาสเปนที่ใชในสเปน
พอสมควร คนสวนใหญไมสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได การศึกษาภาษาสเปนเบื้องตนกอนการเดินทาง
จึงมีประโยชนในการติดตอสื่อสาร
ความปลอดภัย
ในชวงเวลาปจจุบัน คนตางชาติรวมถึงคนไทยที่พํานักอยูในชิลีและที่เดินทางไปทองเที่ยวหรือติดตอธุรกิจ
ในชิลีจํานวนไมนอยไดตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมในชิลี ทั้งในเมืองหลวงคือกรุงซันติอาโกและในเมืองอื่นๆ
โดยรูปแบบของอาชญากรรมไดแก การลวงกระเปาในสถานที่ที่คนพลุกพลานและในรถไฟฟา การฉกชิงวิ่งราว
เครื่องประดับ กระเปาสะพาย กลองถายรูป ฯลฯ บนถนน ในรานอาหาร ในรานคา ใน Supermarket รวมถึงในหาง
สรรพสินคา การจี้ปลนทรัพยสินจากตัวบุคคล ในรถยนต ในรถประจําทางระหวางเมือง และในอาคารบานเรือน
การมอมยาในสถานที่ทองเทีย่ วในยามกลางคืนเพือ่ ปลนทรัพย โดยเหตุที่เกิดเกือบทั้งหมด ทางการตํารวจไมสามารถ
ติดตามทรัพยสินมาคืนได และในบางกรณีเหยื่อของอาชญากรรมก็ไดรับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต ทัง้ นี้ พฤติกรรม
ของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทําใหเชื่อไดวาคนเอเชียรวมถึงคนไทยอาจเปนเปาหมายหนึ่งของอาชญากรในชิลี
ดังนั้น คนไทยที่พํานักอยูในชิลี หรือคนไทยที่จะเดินทางไปชิลีระยะสั้นเพื่อการทองเที่ยวหรือการติดตอ
ธุรกิจ ควรตั้งอยูในความไมประมาท ควรระมัดระวังไมวาจะอยูในสถานทีใ่ ด ไมควรสวมใสเครื่องประดับไปใน
สถานที่สาธารณะ ไมควรวางกระเปาหรือของมีคาในที่สาธารณะ ไมควรวางกระเปาหรือของมีคาไวที่พื้น
หรือคลองไวกับเกาอี้เมื่อรับประทานอาหารในรานอาหาร ไมควรเดินทางไปในสถานที่ที่ไมมีคนสัญจรและที่มี
แสงสวางนอย ไมควรพกหนังสือเดินทางไวในกระเปาสะพาย และไมควรเชื่อใจคนแปลกหนาที่เขามาตีสนิท
ตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ทั้งนี้ หากมีเหตุดวนเหตุราย ขอใหรีบติดตอสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรศัพท
ตามหมายเลขที่ปรากฏดานลาง
ภัยธรรมชาติ
ชิลีตั้งอยูในเขตรอยเลื่อนของแผนเปลือกโลก หรือที่เรียกวา Pacific Ring of Fire จึงมีความเสี่ยงของการ
เกิดแผนดินไหวอยูเสมอ รวมถึงการปะทุระเบิดของภูเขาไฟซึ่งมีอยูจํานวนมาก แผนดินไหวรุนแรงครั้งลาสุด
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2553 วัดความสั่นสะเทือนไดในระดับ 8.8 ตามมาตราริคเตอร โดยมีสึนามิเกิด
ติดตามมา รวมถึง aftershocks จํานวนมากกวา 600 ครั้ง และยังมีแผนดินไหวเกิดขึ้นตลอดจนถึงปจจุบัน
(กรกฎาคม 2556) นอกจากนี้ ยังมีภูเขาไฟระเบิดครั้งลาสุดทางตอนใตของชิลีเมื่อเดือนธันวาคม 2555
ทั้งมีการคาดการวาจะเกิดเหตุแผนดินไหวครั้งใหญในชิลีอีกในอนาคต ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดเตรียม
แผนฉุกเฉินไวแลว ผูที่เดินทางไปชิลีจึงควรติดตอลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และพกหมายเลขโทรศัพท
และที่อยูของสถานเอกอัครราชทูตฯ และบานพักเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวไวดวย
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มลพิษ
เนื่องจากกรุงซันติอาโกมีภูมิประเทศคลายแองในหุบเขา จึงทําใหมีมลพิษทางอากาศสะสมในระดับสูง
โดยเฉพาะในฤดูหนาว (ชวงเดือนมิถนุ ายน - กันยายน) ซึง่ มีผูปวยเกี่ยวกับโรคของทางเดินหายใจจากอากาศเย็น
ผสมกับมลพิษทางอากาศเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก
สกุลเงิน/การชําระเงิน
ชิลีใชสกุลเงินเปโซชิลี (CLP) โดยใชสัญลักษณเหมือนกับสัญลักษณสากลของเงินสกุลดอลลารสหรัฐ คือ $
(ในชิลี เงินสกุลดอลลารสหรัฐ จะใชสัญลักษณวา US$) หากเทียบสกุลเงินบาทกับเงินเปโซชิลี อาจประมาณไดวา
1 บาท เทากับ 15 -16 เปโซ หรือ 1 เปโซ เทากับ 0.065 บาท (1,000.- เปโซ เทากับประมาณ 65.- บาท)
การชําระเงินในการซื้อของ/คาโรงแรมสามารถใชเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็ค รานคาบางแหงอาจรับ
การชําระเงินเปนเงินสดสกุลดอลลารสหรัฐ หากชําระเงินคาโรงแรมเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ และแสดง Tourist
Card (ไดรับเมือ่ ผานดานตรวจคนเขาเมืองขาเขาประเทศชิลี) จะไดรับการยกเวนภาษี VAT
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินดอลลารสหรัฐกับเปโซชิลีมีความผันผวนคอนขางมาก (ในชวง 4 ปที่ผานมา
1 ดอลลารสหรัฐ แลกได ตั้งแตประมาณ 450 เปโซ ไปจนถึงมากกวา 600 เปโซ) นอกจากนี้ เนื่องจากสภาวะเงินเฟอ
และอัตราแลกเปลี่ยนที่ทําใหราคาตางๆ ไมคงที่ ดังนั้น ในการทําธุรกรรมบางประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย การประกันภัย ฯลฯ ชิลีจึงใชหนวยเงินที่เรียกวา UF (Unidades de Fomento หรือ Unit
of Account) ในการกําหนดราคา โดยการชําระเงิน จะคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง UF กับเปโซชิลี ในแตละวัน
(ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 หนวยเงิน 1 UF เทากับ 23,201.73 เปโซ ในขณะที่เงิน 1 ดอลลารสหรัฐ คาเฉลี่ย
ของราคาซื้อและขาย [Dólar Observado] เทากับ 507.64 เปโซ)
การแลกเงิน
สามารถแลกเงินไดที่โรงแรมที่พัก (ซึ่งสวนใหญจะมีบริการรับแลกเงินสกุลตางๆ เปนเงินเปโซ แตอาจจะ
มีการกําหนดจํานวนเงินทีแ่ ตละคนแลกได และอาจไมรับแลกเงินสกุลเปโซเปนเงินสกุลอื่น) ธนาคาร รานแลกเงิน
(casa de cambio) ในศูนยการคา และตามจุดตางๆ ของเมือง
ภาษีมูลคาเพิม่ (VAT)
ภาษีมูลคาเพิ่มมีอัตรารอยละ 19 รวมอยูในราคาสินคาแลว และไมสามารถเรียกคืน (refund) ได
ทั้งนี้ กรณีชาวตางชาติชําระคาที่พักในชิลีเปนเงินดอลลารสหรัฐ จะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยตองแสดง
แบบฟอรมการประทับตราเขาเมืองที่ไดรับเมื่อผานดานตรวจคนเขาเมืองขาเขาประเทศชิลี
สัญลักษณเกีย่ วกับการนับจํานวน
ภาษาสเปนใชเครื่องหมายในการนับจํานวน (เครื่องหมาย , และ . ) ที่ตรงขามกับแบบสากล เชน สินคาในชิลี
ติดราคา 30.000,00 $ (เปโซใชสัญลักษณ $ เชนเดียวกับดอลลารสหรัฐ) หมายความวาสินคานั้นมีราคา 30,000.- เปโซ
ในขณะที่การเขียนวา 1,5 Kilos ในภาษาสเปน หมายถึง 1.5 กิโลกรัม (หนึ่งกิโลกรัมครึง่ ตามความหมายสากล)
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การใชโทรศัพท
การโทรศัพทจากชิลีไปประเทศไทย
สามารถซื้อบัตรโทรศัพททางไกลระหวางประเทศไดตามรานขายของหรือแผงหนังสือริมถนน ซึ่งมีหลายบริษัท
เชน VOXTEL, Hello Card อัตราคาโทรศัพทตอนาทีในการโทรศัพทไปประเทศไทยประมาณนาทีละ 31.92 เปโซ
(หรือ 2.07 บาท) สามารถใชโทรไดประมาณ 65 นาทีสําหรับบัตรราคา 2,000.- เปโซ และประมาณ 160 นาทีสําหรับ
บัตรราคา 5,000.- เปโซ ทั้งนี้ สามารถใชบัตรดังกลาวโทรจากโทรศัพทบาน/โรงแรม หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ของชิลีก็ได
โดยกดหมายเลขตามขั้นตอนที่ระบุในบัตร
การโทรศัพทจากประเทศไทยไปกรุงซันติอาโก
โทรฯ เขาสาย Landline กดหมายเลข 001 (หรือรหัสบริการอื่นๆ) + 56 2 และหมายเลขโทรศัพท 8 หลัก
โทรฯ เขาโทรศัพทเคลื่อนที่ กดหมายเลข 001 (หรือรหัสบริการอื่นๆ) + 56 9 และหมายเลขโทรศัพท 8 หลัก
การโทรศัพทภายในกรุงซันติอาโก
จาก Landline ไป Landline กดหมายเลข 8 หลัก
จาก Landline ไป โทรศัพทเคลื่อนที่ กด 09 + หมายเลข 8 หลัก
จาก โทรศัพทเคลื่อนที่ ไป โทรศัพทเคลื่อนที่ กดหมายเลข 8 หลัก
จาก โทรศัพทเคลื่อนที่ ไป Landline กด 02 + หมายเลข 8 หลัก
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศไทยที่ชิลี
ในกรณีของการใชโทรศัพทเครือขาย AIS หรือ DTAC สามารถใชบริการ Roaming ในชิลีจากบริษัทคูสัญญา
คือ Entel PCS หากตองการใชโทรศัพทจากประเทศไทยกับ Sim Card ของชิลี จะตองเปนโทรศัพทระบบ tri-band
เทานั้น ราคา Sim Card (ในชิลีเรียกวา Chip) ประมาณ 5,000.- เปโซ และตองซื้อบัตรเติมเงินเพิ่มตางหาก โดยตองมี
การโทรฯ ไปลงทะเบียนดวย นอกจากนี้ รานคาสวนใหญจะขอเรียกดูบัตรประจําตัวที่ทางการชิลีออกใหดวย
ดังนั้น ในกรณีที่พํานักอยูเปนการชั่วคราวไมกี่วัน ก็อาจจะสะดวกกวาหากจะใชวิธีเชาโทรศัพทเคลื่อนที่
เชน ของบริษัท Entel ซึ่งมีใหบริการที่ชั้นผูโดยสารขาออกของทาอากาศยานกรุงซันติอาโก ซึง่ คิดคาบริการเฉพาะ
ที่ใชโทรฯ จริง (ไมคิดคาเชา)
หมายเหตุ ทางการชิลีเพิ่มตัวเลขสําหรับหมายเลขโทรศัพทอีก 1 หลักสําหรับ landline ทั่วประเทศ เป
นรวม 8 หลักเทากับหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ ไมนับรหัสเมือง (เพิ่มเลข 2 ขางหนาหมายเลขโทรศัพท 7 หลัก
เดิม) โดยเริ่มทยอยดําเนินการตามภูมิภาคตางๆ และเริ่มอยางเปนทางการสําหรับเขตกรุงซันติอาโก เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2555
ยารักษาโรค
การซื้อยาในชิลีหลายรายการจําเปนตองมีใบสั่งจากแพทย รวมถึงยาหยอดตาและยาปฏิชีวนะ ทําใหมีคาใชจายสูง
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กระแสไฟฟา
220 โวลท (เหมือนประเทศไทย) แตเตาเสียบปลั๊กไฟเปนแบบรูกลม 3 รูในระนาบเดียวกัน

การจราจร
ระบบการจราจรในกรุงซันติอาโกคอนขางสับสนสําหรับผูที่ไมคนุ เคย มีการจัดการจรจรแบบ one way เป
นสวนใหญ และบางถนนยังเปลี่ยน direction ของ one way ตามเวลาที่กําหนด การสัญจรติดขัดในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในชัว่ โมงเรงดวน และเย็นวันศุกร
รถยนตในชิลีใชรถพวงมาลัยซาย รถวิ่งดานขวาของถนน โดยผูใชรถสวนใหญขับรถคอนขางเร็ว
ผูใชถนนรวมถึงคนเดินขามถนนจึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ
ระบบขนสงมวลชนในกรุงซันติอาโก
ระบบขนสงมวลชนในกรุงซันติอาโก ไดแก รถไฟใตดิน (Metro) ซึ่งมี 5 สาย ชําระคาโดยสารผานบัตรเติม
เงิน (BIP Card) โดยคาโดยสารจะแตกตางไปตามวัน/เวลา (เฉลี่ยประมาณเที่ยวละ 600 เปโซเศษ) รถเมล
(Transantiago) ซึ่งชําระคาโดยสารระบบเดียวกับ Metro รถแท็กซี่ (สีดํา/เหลือง ทะเบียนสีสม) ซึ่งวิ่งไปจุดหมาย
ที่ผูโดยสารตองการ อัตราคาโดยสารเริ่มตนจาก 250 เปโซ และขึน้ ราคาครั้งละ 100 - 120 เปโซ ทุกระยะทาง
200 เมตร หรือ1 นาที และ รถแท็กซี่ (สีดาํ ทะเบียนสีเหลือง) ซึง่ วิ่งประจําเสนทางที่กําหนดไวแลว และรับผู
โดยสารจนกวาจะเต็มคันรถ (Colectivo)
ศูนยการคา/หางสรรพสินคา/ธนาคาร
ศูนยการคาโดยทั่วไป เปดเวลา 10.00 น. และปดเวลา 22.00 น. หางสรรพสินคาภายในศูนยการคา
โดยทั่วไป เปดเวลา 11.00 น. และปดเวลา 21.00 น. ธนาคารเปดใหบริการระหวางเวลา 09.00 - 14.00 น.
ทั้งนี้ เวลาทํางานปกติของภาคเอกชนคือ เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยมักจะหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
ในชวงเวลา 14.00 - 13.00น .
สินคาที่เปนทีน่ ิยมสําหรับเปนของที่ระลึก
ไวน ของที่ระลึกที่ทําจากทองแดงที่ไมใชเครือ่ งประดับรางกาย หินลาปซลาซูลี (Lapis Lazuli)
เครื่องกันหนาวขนแกะ (Chaleco de lana de oveja - Lamb wool sweater) เชน ผาพันคอ ผาคลุมไหล เสื้อผา ฯลฯ
น้ํามันมะกอก ผลไมสด อาหารทะเลกระปอง เชน หอยเปาฮื้อ (locos) เปนตน
การติดตอกับหนวยงานตางๆ
ชวงเวลาที่อาจพิจารณาหลีกเลี่ยงในการติดตอธุรกิจกับภาครัฐและเอกชนของชิลี คือเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ ซึง่ เปนชวงที่พนักงานหนวยงานราชการและเอกชนมักจะลาพักผอน ชวงเวลาการนัดหมายทางธุรกิจ
ที่เหมาะสม ไดแก เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 15.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ การพบปะเพื่อติดตามความคืบหนาทางธุรกิจ
ในชวงสายของวันถัดมา และตามดวยการรับประทานอาหารกลางวัน (business lunch) ถือเปนธรรมเนียมนิยม
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ควรตรงตอเวลา อยางไรก็ดี ไมควรแปลกใจหรืออารมณเสียหากคูนัดผิดเวลาไป 30 นาที ตามงานสังคม
เปนที่คาดวาทุกคนจะมาถึงชาประมาณ 15 นาทีสําหรับงานเลี้ยงอาหารค่าํ และ 30 นาทีสําหรับงานเลี้ยงรับรอง
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทราบ
ชาวอเมริกาใตรวมทั้งชาวชิลีจะพูดกับคูสนทนาโดยยืนประชิดตัวใกลกวาปกติ พยายามอยากาวถอยหลัง
เพื่อรักษาระยะ แมวาทานจะรูสึกไมสบายใจหรือขัดเขินเพราะอาจทําใหคูสนทนาคิดวาทานรังเกียจ
การพิมพนามบัตร ควรพิมพภาษาอังกฤษดานหนึ่งและภาษาสเปนอีกดานหนึ่งและควรมอบนามบัตร
ใหทุกคนที่พบ
บรรยากาศการติดตอธุรกิจจะมีความเปนทางการมากกวาในอเมริกาและยุโรป จึงควรรักษามารยาท
และแตงตัวใหเรียบรอย อยางไรก็ตาม สําหรับสุภาพสตรีนิยมใชชุดสูทกางเกงในการพบติดตอธุรกิจ
แตในงานเลี้ยงมักใชชุดกระโปรงสั้น หากผูหญิงไทยแตงผาไหมไทยจะชวยสรางความประทับใจมากยิ่งขึ้น
ชาวชิลีมีอัธยาศัยและใหความเปนกันเองกับแขก แตไมชอบกิริยาที่โผงผาง กาวราว
ชาวชิลีไมนิยมตอรองราคาไมวาในหางสรรพสินคาหรือตลาด นอกจากนี้ การขายสินคาโดยไมออก
ใบเสร็จรับเงินถือวาผิดกฎหมาย
การทักทาย
สุภาพบุรุษใชวิธีสัมผัสมือแบบสากลนิยม ในขณะที่สุภาพบุรุษทักทายสุภาพสตรี และสุภาพสตรีทักทาย
ระหวางกันเองโดยการใชแกมดานขวาสัมผัสกัน ซึง่ แสดงถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีตอกัน
การเรียกชื่อ
คนชิลีใชคํานําหนาชื่อ คือ นาย เรียกวา Señor (เซนญอร) นาง เรียกวา Señora (เซนญอรา)
นางสาว เรียกวา Señorita (เซนญอริตา) ชือ่ ของคนชิลีสวนใหญประกอบดวย ชื่อตน ชื่อรอง นามสกุลบิดา
และนามสกุลมารดา เชน Señor Juan (ชื่อตน) Pablo (ชื่อรอง) Gonzalez (นามสกุลบิดา) Vidal (นามสกุลมารดา)
การเรียกชื่อโดยทั่วไปจะเรียกชื่อตนและนามสกุลบิดา เชน Señor Juan Gonzalez เปนตน หากจะเรียกชื่ออยางสั้น
แบบสุภาพ ใหใชวา Señor ตามดวยนามสกุลบิดา เชน Señor Gonzalez
ขอควรทราบในการรับประทานอาหาร
อาหารชิลีสวนใหญมีรสเค็ม ควรชิมรสชาติกอนปรุง และขวดเกลือมีชองเทหลายชอง ในขณะที่ขวดพริกไทย
มีชองเทเพียงชองเดียว (สลับกับวิธีปฏิบัติในหลายประเทศ) ราคาอาหารจะรวมภาษีแลว แตในรานอาหารสวนใหญ
จะไมรวมคาบริการในใบเสร็จรับเงิน ซึง่ โดยทั่วไปลูกคาจะใหเพิ่มประมาณรอยละ 10 ของคาอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด
เกร็ดขอมูลสําหรับการซือ้ ของ
รานขายอาหารจานดวน และเครื่องดื่ม เชน Starbucks มักจะสอบถามชื่อของผูซื้อ เพื่อที่จะไดเรียกชื่อ
เมื่ออาหาร/เครือ่ งดื่มปรุงเสร็จแลว
กอนที่จะชําระคาสินคาในซุปเปอรมารเก็ต ลูกคาจะตองเปนผูนําสินคาวางใหพนักงานเก็บเงินคิดเงิน
พนักงานเก็บเงินมักจะสอบถามกอนวามีบัตรสมาชิกของซุปเปอรมารเก็ตแหงนั้นๆ หรือไม (เพื่อการคํานวณสวนลด)
และเมื่อชําระคาสินคาแลว หากมีเงินทอนที่เปนเศษ พนักงานฯ ก็มักจะสอบถามวาจะบริจาคเศษเงินทอนหรือไม
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(สวนใหญจะไมเกิน 10 เปโซ) ทั้งนี้ ซุปเปอรมารเก็ตบางแหงจะมีพนักงานชวยนําสินคาใสในถุงหลังจากชําระเงินแลว
ซึ่งลูกคาสวนใหญจะใหเงินตอบแทนแกพนักงานเหลานั้นตามความเหมาะสม
หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ รถพยาบาล131 หนวยดับเพลิง 132
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