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คอสตาริกา แปลวาชายฝงทะเลอันอุดมสมบูรณ (the rich coast) ตัง้ อยูใน
อเมริกากลาง พื้นทีส่ วนใหญเปนภูเขา โดยมีที่ราบสูงทางตอนกลางของประเทศ
และพื้นที่ราบลุมบริเวณชายฝงทะเลทั้งสองดาน อาณาเขตทางทิศเหนือ
ติดนิการากัว ทิศตะวันตกและทิศใตติดมหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันออกเฉียง
ใตติดปานามา และทิศตะวันออกติดทะเลแคริบเบียน
เนื้อที่ 51,100 ตารางกิโลเมตร (เล็กกวาประเทศไทยประมาณ 10 เทา)
ภาษาสเปน
ภูมิอากาศรอนชื้น (tropical) ในบริเวณพืน้ ที่ราบลุม และมีอากาศแบบอบอุน
ในเขตที่ราบสูงและบริเวณหุบเขา เดือนธันวาคม-พฤษภาคมเปนฤดูแลง
เดือนกุมภาพันธเปนเดือนที่แหงแลงที่สดุ เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายนเปนชวง
ฤดูฝน โดยเดือนมิถุนายนเปนเดือนที่รอนที่สุด มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 24-29
องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม-มกราคมเปนเดือนที่เย็นที่สุด อุณหภูมิโดย
เฉลี่ย 21-27 องศาเซลเซียส
15 กันยายน คอสตาริกาไดรับเอกราชจากสเปน (ผานกัวเตมาลาในป
ค.ศ. 1821) และไดรับเอกราชจาก Federal Republic of Central America
(ประกอบดวย กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร ฮอนดูรัส นิการากัว และคอสตาริกา)
ในป ค.ศ. 1838
กรุงซันโฮเซ (San José)
ประมาณ 4.5 ลานคน อาศัยอยูในเมืองหลวงประมาณ 3 แสนคน
อัตราผูร ูหนังสือประมาณ รอยละ 96
รอยละ 76.3 นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก และรอยละ 13.7 นับถือ
นิกายอีวานเจลิกา
โกลอน (Colon) โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐเทากับประมาณ 532.99
โกลอน (อัตราเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557)
ชากวาประเทศไทย 13 ชั่วโมง (GMT-6)
ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (รัฐธรรมนูญปจจุบนั คือ ฉบับ
ป ค.ศ. 1949) โดยมีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ดํารงตําแหนง
วาระละ 4 ป และไมสามารถดํารงตําแหนง 2 วาระติดตอกัน ประธานาธิบดีเปน
ประมุขและหัวหนารัฐบาล เปนผูแตงตั้งคณะรัฐมนตรี รวมถึงหัวหนาระดับสูงของ
หนวยงานภาครัฐและธนาคารกลางของคอสตาริกา

สถานการณการเมืองและเศรษฐกิจของคอสตาริกา
1. การเมืองการปกครอง
1.1 คอสตาริกาไดรับเอกราชจากสเปน (ผานกัวเตมาลาในป ค.ศ. 1821) และไดรับเอกราชจาก Federal
Republic of Central America (ประกอบดวย กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร ฮอนดูรัส นิการากัว และคอสตาริกา)
ในป ค.ศ. 1838 ตอมา คอสตาริกาประกาศตัวเปนสาธารณรัฐเมื่อป ค.ศ. 1848
1.2 ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นาย Luis Guillermo Solís Rivera จากพรรค Partido Acción
Ciudadana (PAC) เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
1.3 มีรองประธานาธิบดีสองคน คนที่หนึ่ง คือ นาย Helio Fallas Venegas และคนที่สอง คือ นาง Ana
Helena Chacón Echeverría
1.4 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ คือ นาย Manuel González Sanz
1.5 สภานิตบิ ญ
ั ญัติ (Legislative Assembly) เปนระบบสภาเดียว มีสมาชิกจํานวน 57 คน มาจากการ
เลือกตั้ง โดยดํารงตําแนงวาระละ 4 ป ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งลาสุดจัดขึ้นเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 โดยพรรค
การเมืองที่ไดที่นั่งในสภามากที่สุด คือ พรรค Liberación Nacional 18 ที่นั่ง ตามมาดวยพรรค Acción
Ciudadana 13 ที่นั่ง พรรค Frente Amplio 9 ที่นั่ง พรรค Unidad Social Cristiana 8 ที่นั่ง พรรค Movimiento
Libertario 4 ที่นั่ง พรรค Renovación Costaricense 2 ที่นั่ง พรรค Restauración Nacional 1 ที่นั่ง
Accessibilidad sin Exclusión 1 ที่นั่ง และพรรค Alianza Democrática Cristiana 1 ที่นั่ง
1.6 คอสตาริกาแบงเขตการปกครองออกเปน 7 จังหวัด แตละจังหวัดแบงออกเปนอําเภอ (cantons) รวม
81 อําเภอ และแตละอําเภอแบงออกเปนตําบล รวม 473 ตําบล
1.7 คอสตาริกาเปนประเทศที่ไดยกเลิกการมีกองทัพมาตั้งแตป 2491 แตมีกองกําลังสาธารณะ (Public
Forces) รับผิดชอบดานความมั่นคง
1.8 ระบบศาล ศาลฎีกาของประเทศ (Supreme Court) ประกอบดวยผูพพิ ากษาจํานวน 22 คน
2. ขอมูลสําคัญทางเศรษฐกิจ (ป 2556)
2.1 GDP 61.43 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: CIA World Factbook
2.2 GDP Per Capita 12,900 ดอลลลารสหรัฐ (ที่มา: CIA World Factbook)
2.3 โครงสราง GDP (ที่มา: CIA World Factbook)
- ภาคเกษตรกรรม รอยละ 6.2
- ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 21.3
- ภาคบริการ รอยละ 72.5
2.4 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 3.5 (ที่มา: CIA World Factbook)
2.5 อัตราเงินเฟอ รอยละ 5.6 (ที่มา: CIA World Factbook)
2.6 อัตราการวางงาน รอยละ 7.9 (ที่มา: CIA World Factbook)
2.7 หนี้สนิ ตางประเทศ 15.1 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: CIA World Factbook)
2.8 ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงพลังงานไฟฟาจากน้ํา ปาไม และประมง

2.9 อุตสาหกรรมสําคัญ ไมโครโปรเซสเซอร อาหารแปรรูป อุปกรณการแพทย เสือ้ ผาเครื่องนุงหม
วัสดุกอสราง ปุย ผลิตภัณฑจากพลาสติก
2.10 ผลิตผลทางการเกษตร กลวย สัปปะรด กาแฟ ผลเมลอน ไมประดับ น้ําตาล ขาวโพด ขาว
ถั่ว มันฝรั่ง เนื้อวัว เนือ้ สัตวปก ผลิตภัณฑจากนม และไม
2.11 สินคานําเขา มูลคารวมประมาณ 17.56 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: CIA World Factbook)
ไดแก วัตถุดบิ เครือ่ งอุปโภคบริโภค สินคาทุน ปโตรเลียม อุปกรณกอสราง
2.12 สินคาสงออก มูลคารวมประมาณ 11.66 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: CIA World Factbook)
ไดแก กลวย สัปปะรด กาแฟ ไมประดับ น้ําตาล เนือ้ วัว อาหารทะเล อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อุปกรณการแพทย
2.13 ดุลการคาตางประเทศ ขาดดุล 5.9 พันลานดอลลารสหรัฐ
2.14 ประเทศคูคา สําคัญ
- สินคานําเขา - สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุน จีน
- สินคาสงออก - สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอรแลนด อังกฤษ เม็กซิโก
2.15 การจัดอันดับของสถาบันระหวางประเทศตาง ๆ
World Bank – สํารวจความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ (Doing Business) ประจําป 2557 และจัด
อันดับใหคอสตาริกาอยูในอันดับที่ 102 ของโลก
World Economic Forum – สํารวจดัชนีความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก
(Global Competitiveness Index) จัดอันดับใหคอสตาริกามีความสามารถในการแขงขันเปนอันดับ ที่ 54 ประจําป
2557
World Economic Forum – สํารวจความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว (Travel and
Tourism Competitiveness) ประจําป 2556 จัดใหคอสตาริกาอยูใ นอันดับที่ 47 ของโลก และอันดับที่ 2 ของ
ภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากปานาม)
United Nations Development Programme – สํารวจดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development
Index) ประจําป 2555 และจัดใหคอสตาริกาอยูในอันดับที่ 62 ของโลก
หนังสือพิมพ Financial Times – สํารวจความนาลงทุนในแตละประเทศตามดัชนี fDi Inteligence
และยกยองใหคอสตาริกาเปนประเทศที่นา ลงทุนที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน ประจําป 25542555
ความสัมพันธกับประเทศไทย
1. ความสัมพันธทั่วไป
1.1 การทูต
ไทยกับคอสตาริกาสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2516 โดย
ขณะนั้น รัฐบาลไทยแตงตั้งใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจํา
คอสตาริกาอีกตําแหนงหนึ่ง แตปจจุบัน รัฐบาลไทยไดปรับเปลี่ยนประเทศเขตอาณาใหมใหคอสตาริกายายไปเปน

ประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 และไดแตงตั้ง
ใหนาย Juan Carlos Morales เปนกงสุลกิตติมศักดิ์ประจําคอสตาริกา ตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2547
ทั้งนี้ ในชั้นนี้ ยังไมมีการแตงตั้งเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจําประเทศไทยตั้งแตชว งปลายป 2554
เปนตนมา และไมมีสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาแหงใดไดรับมอบหมายใหมีเขตอาณาครอบคลุม ประเทศไทย
กอใหเกิดความยุงยาก โดยเฉพาะกับคนไทยทีต่ องการขอตรวจลงตราเพือ่ เดินทางเขาไปคอสตาริกา โดยตาม
ระเบียบคอสตาริกาตองใชเวลาดําเนินการถึง 30 วัน และแมวาไทยกับคอสตาริกาจะมีความตกลงยกเวนการ
ตรวจลงตราใหหนังสือเดินทางทูตและราชการแลว แตก็ยังไมเปนที่รบั ทราบของสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกา
หลายแหง
คอสตาริกาไดเคยเปดสถานกงสุลใหญกติ ติมศักดิ์ในประเทศไทย เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2541 แตได
ปดลงภายหลังการลาออกจากตําแหนงของ ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต เมื่อป 2553 ที่ผานมา คอสรตาริกาไดแจง
ความประสงคจะแตงตั้งนายอภิชาติ สุดแสดง ใหดํารงตําแหนงกงสุลกิตติมศักดิ์คอสตารกาประจําประเทศไทยคน
ใหม ทั้งนี้ โดยที่นายอภิชาติฯ ไดรบ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกงสุลกิตติมศักดิ์เลโซโทประจําประเทศไทย ฝาย
คอสตาริกาจึงไมไดดําเนินการตอเพื่อแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์คอสตาริกาประจําประเทศไทย
1.2 เศรษฐกิจการคา
การคารวมไทย-คอสตาริกาในป 2556 (ค.ศ. 2013) มีมูลคา 279.93 ลานดอลลารสหรัฐ (ลดลงรอยละ
36.17) โดยไทยสงออก 237.75 ลานดอลลารสหรัฐ (ลดลงรอยละ 0.69) และนําเขาจากคอสตาริกา 42.17 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (ลดลงรอยละ 78.82) ไทยไดดุลการคาจํานวน 195.58 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกหลักของ
ไทย ไดแก (1) รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ (2) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (3) อาหาร
ทะเลกระปองและแปรรูป (4) เครื่องซักผา และเครือ่ งซักแหง (5) ผลิตภัณฑยาง (6) รถจักรยานยนตและ
สวนประกอบ (7) เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (8) แผนวงจรไฟฟา (9) ผลิตภัณฑพลาสติก และ
(10) เคมีภัณฑ สินคานําเขาหลักของไทยไดแก (1) แผนวงจรไฟฟา (2) เครือ่ งคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ (3) เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การแพทย (4) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ
(5) ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม (6) สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ (7) เนือ้ สัตวสําหรับการ
บริโภค (8) ลวดและสายเคเบิล (9) ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก และ (10) สวนประกอบและอุปกรณยานยนต
ขาวหอมมะลิ ขาวไทยเคยไมไดรับใหอนุญาตใหนําเขาไปจําหนายในคอสตาริกา เนือ่ งจากมีมติที่
ประชุม Regional International Committee of Agricultural and Livestock Sanitary หรือ OIRSA ซึ่งบังคับใช
กับหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง หามนําเขาขาวจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเนื่องจากมีการ
แพรระบาดของเชือ้ ราและโรคพืช ตั้งแตวนั ที่ 27 เมษายน 2537 (ค.ศ. 1994) แตจากการสํารวจตลาดเมื่อเดือน
กันยายน 2555 (ค.ศ. 2012) พบขาวไทยจําหนายในตลาดคอสตาริกาแลว
1.3 ความสัมพันธในองคการระหวางประเทศ
ไทยและคอสตาริกามีความสัมพันธที่ดี ดานการแลกเสียง โดยที่ผานมา มีการตกลงแลกเสียงกันใน
เวทีระหวางประเทศดังนี้
1.3.1. การสมัครรับเลือกตัง้ ในตําแหนงสมาชิก Council of Administration (CA) และ
ตําแหนงสมาชิก Postal Operations Council (POC) วาระป ค.ศ. 2012-2016 เลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม

2555 ที่กรุงโดฮา ไทยไดรบั เลือกตั้งทั้งสองตําแหนง คอสตาริกาไดรับเลือกตั้งในตําแหนง Council of
Administration เพียงตําแหนงเดียว
1.3.2. การสมัครรับเลือกตัง้ ของไทยในตําแหนงสมาชิกคณะกรรมการวาดวยสิทธิคนพิการ
(Committee on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) วาระป ค.ศ. 2013-2016 กับการสมัคร
ในตําแหนง Human Rights Advisory Committee วาระป ค.ศ. 2013-2016 ของคอสตาริกา ไทยไดรับ
เลือกตั้ง สวนคอสตาริกาไมไดรับเลือกตั้ง
1.3.3. การหาเสียง/การแลกเสียงเลือกตั้งระหวางไทยกับคอสตาริกาในองคการระหวาง
ประเทศที่ยงั อยูระหวางการพิจารณา
1.3.3.1. สมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมัน่ คงแหงสหประชาชาติ (NonPermanent Seat on the UN Security Council : UNSC) วาระป ค.ศ. 2017-2018 คอสตาริกา ยังมิไดแจงให
การสนับสนุนไทย ในการสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิก ไมถาวร UNSC วาระป ค.ศ. 2017-2018
1.3.3.2. สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Right Council:
HRC) วาระป ค.ศ. 2015-2017 คอสตาริกา สมัครในวาระเดียวกับไทย แตคนละกลุมภูมิภาค ทั้งนี้ ไทยไดเสนอ
ขอแลกเสียงระหวางการสมัครในกรอบนีก้ ับคอสตาริกา แตยังไมไดรับคําตอบ
1.4 ความรวมมือทางวิชาการ
สพร. ไดใหทนุ ฝกอบรมแกชาวคอสตาริกาในฐานะที่คอสตาริกาเปนสมาชิก FEALAC และ OAS ปละ
หลายหลักสูตร ซึ่ง สอท. ไดแจงขอมูลเกีย่ วกับทุนการศึกษาตาง ๆ ที่รัฐบาลไทยมอบใหคอสตาริกาผาน สอท.
คอสตาริกา/ชิลี เพื่อใหรัฐบาลคอสตาริกาพิจารณา
ในปงบประมาณ 2556 สอท. ไดแจงเวียนทุนฝกอบรมตลอดทั้งปงบประมาณใหรฐั บาลคอสตาริกา
พิจารณาแลวรวม 20 หลักสูตร โดยมีชาวคอสตาริกาไดรับคัดเลือกใหเขารวมหลักสูตรตาง ๆ แลวรวม 8 คน
2. ความตกลงที่สําคัญ ๆ กับไทย
2.1 ความตกลงที่ไดลงนามไปแลว
(1) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถอื หนังสือเดินทางทูตและราชการ ลงนาม
เมื่อป 2548 (ค.ศ. 2005) มีผลบังคับใชเมือ่ ป 2549 (ค.ศ. 2006)
2.2 ความตกลงที่อยูในระหวางการพิจารณาจัดทํา
(1) ความตกลงวาดวยความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับคอสตาริกา - ฝายไทย โดย สอท. ณ
กรุงเม็กซิโก สงรางความตกลงฯ ใหคอสตาริกาพิจารณาตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2550 (ค.ศ. 2007) และภายหลัง
การหารือระหวางผูชว ยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กับรัฐมนตรีวากากระทรวงการตางประเทศ
คอสตาริกา ทีป่ ระเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 (ค.ศ. 2013) ฝายไทยไดสงรางความตกลงฯ ใหฝาย
คอสตาริกาพิจารณาอีกครัง้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 (ค.ศ. 2013)

3. การเยือนที่สาํ คัญ
ความสัมพันธระหวางไทยกับคอสตาริกาเปนไปอยางราบรื่น โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเปน
ครั้งคราว
3.1 ฝายไทย
(1) ดร. กันตธีร ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เดินทางเยือนคอสตาริกาอยาง
เปนทางการระหวางวันที่ 4-6 ตุลาคม 2548 (ค.ศ. 2005)
(2) พลเอกจรัล กุลละวณิชย ในฐานะผูแทนพิเศษของรัฐบาลไทยเขารวมพิธีสาบานตนเขารับ
ตําแหนงประธานาธิบดีคอสตาริกาของนาย Oscar Arias ระหวางวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2549 (ค.ศ. 2006)
(3) ดร.วัชระ พรรณเชษฐ ผูแทนการคาไทย เยือนคอสตาริกา ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2554
(ค.ศ. 2011)
3.2 ฝายคอสตาริกา
(1) นาย José Enrique Castillo รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคอสตาริกา เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2556 (ค.ศ. 2013)
************************
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