สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร
Republic of El Salvador

สถานที่ตั้ง

อยูในภูมิภาคอเมริกากลาง
- ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือติดกับกัวเตมาลา
- ทิศใต ติดมหาสมุทรแปซิฟก
- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดฮอนดูรัส
- เปนประเทศทีม่ ีขนาดเล็กทีส่ ุดในภูมิภาคอเมริกากลาง และเปนประเทศเดียว
ในภูมิภาคนี้ที่ไมมีชายฝงทะเลติดกับทะเลแคริบเบียน เปนที่รูจักในนาม Land
of Volcanoes มีความเสี่ยงในการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว และพายุ
เฮอริเคนคอนขางสูง

ชื่อประเทศ

El Salvador มีความหมายวา “the saviour” หรือ “Jesus Christ”

พื้นที่

20,720 ตารางกิโลเมตร (เล็กกวาประเทศไทยประมาณ 24 เทา)

ภาษาราชการ ภาษาสเปน
ภูมิอากาศ

รอนชื้น (tropical) บริเวณชายฝงทะเล และกึ่งรอนชื้นบริเวณทีส่ ูง
เดือนพฤษภาคมเปนเดือนที่รอนที่สุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 19C-33C
เดือนธันวาคมเปนเดือนที่หนาวที่สุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 16C-32C
เดือนมิถุนายนเปนเดือนที่มีฝนตกมากทีส่ ุด

วันชาติ

15 กันยายน ค.ศ. 1821 (ไดรับอิสรภาพจากสเปน)

เมืองหลวง

กรุงซันซัลวาดอร (San Salvador)

ประชากร

ประมาณ 6.07 ลานคน (2554)

การศึกษา

อัตราผูรูหนังสือประมาณ รอยละ 81.1 (2550)

ศาสนา

รอยละ 57.1 ของประชากรนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก รอยละ 21.2
นับถือคริสตนกิ ายโปรแตสแตนท และรอยละ 16.8 ไมนับถือศาสนา

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ (เริ่มใชเงินดอลลารสหรัฐ ในปค.ศ. 2001)

เวลา

ชากวาไทย 13 ชม. (GMT-6)

สมาชิกองคการระหวางประเทศ BCIE, CACM, FAO, FEALAC, G-77, IADB, IAEA, IBRD,
ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO,
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA,
MINURSO, NAM (observer), OAS, OPANAL, OPCW,
PCA, RG, UN, UNSC (temporary), UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, Union Latina, UNIFIL, UNIMIL, UNIMIS, UNOCI,
UNWTO, UPU, WHO, WIPO, WTO, WMO, WFTU,
WCO,WCL
การเมือง

- ปกครองระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตั้ง เปนประมุขและหัวหนารัฐบาล วาระการดํารงตําแหนง 5 ป
(ดํารงตําแหนงไดวาระเดียว) ประธานาธิบดีคนปจจุบนั คือ นายมาวริซิโอ
ฟูเนส (Mauricio Funes) แหงพรรคฝายซาย FMLN เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2552
รัฐธรรมนูญปจจุบัน คือ ฉบับป ค.ศ. 1983
- พรรครัฐบาล ประกอบดวย
(1) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – FMLN
(2) Gran Alianza de Unidad Nacional – GANA
(3) Partido de Conciliación Nacional – PCN
- พรรคฝายคาน ประกอบดวย
(1) Alianza Republicana Nacionalista – Arena
(2) Partido Demócrata Cristiano – PDC
(3) Cambio Democrático – CD
- รัฐสภา หรือ สภานิติบัญญัติ เปนระบบสภาเดียว (Unicameral) มีสมาชิก 84 คน
มาจากการเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง 3 ป
- แบงเขตการปกครองออกเปน 14 จังหวัด (department) แตละจังหวัด
ประกอบดวยอําเภอ (municipality) รวมทั้งสิ้น 262 อําเภอ

ระบบศาล

ระบบศาลฎีกาตามรูปแบบสหรัฐอเมริกา

ขอมูล/ตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ (ป 2554)
GDP

22.41 พันลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: EIU)

GDP Per Capita (Nominal)

3,426 ดอลลลารสหรัฐ (2553) (ที่มา: ธนาคารโลก)

GDP Per Capita (PPP)

6,660 ดอลลารสหรัฐ (ที่มา: EIU)

โครงสราง GDP (ที่มา: CIA World Factbook)
- ภาคบริการ รอยละ 58.7
- ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 30.1
- ภาคเกษตรกรรม รอยละ 11.1
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

รอยละ 1.5 (ที่มา: ทางการเอลซัลวาดอร)

อัตราเงินเฟอ

รอยละ 5.1 (ที่มา: ทางการเอลซัลวาดอร)

อัตราการวางงาน

รอยละ 7.1 (ที่มา: ทางการเอลซัลวาดอร)

หนี้ตางประเทศ

11.77 พันลานดอลลารสหรัฐ (ไตรมาสที่ 3 ของป 2554)
(ที่มา: ทางการเอลซัลวาดอร)

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองคํา เงิน ยิปซัม น้ํามัน และปาไม

อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม ปโตรเลียม เคมีภัณฑ สิ่งทอ
เครื่องนุงหม เฟอรนิเจอร

ผลิตผลทางการเกษตร

กาแฟ น้ําตาล ขาวโพด ขาว ถั่ว ฝาย ขาวฟาง
ผลิตภัณฑจากนม

ดุลการคาตางประเทศ

ขาดดุล 4.80 พันลานดอลลารสหรัฐ
(ที่มา: ทางการเอลซัลวาดอร)

สินคานําเขา

มูลคารวมประมาณ 10.11 พันลานดอลลารสหรัฐ
(ที่มา: ทางการเอลซัลวาดอร)
- วัตถุดิบ เครื่องอุปโภคบริโภค สินคาทุน
เชื้อเพลิง ปโตรเลียม อาหาร ไฟฟา

สินคาสงออก

มูลคารวมประมาณ 5.30 พันลานดอลลารสหรัฐ
(ที่มา: ทางการเอลซัลวาดอร)
- สินคาจากโรงงานประกอบผลิตภัณฑ
(Maquiladora) กาแฟ น้ําตาล สิ่งทอ เคมีภัณฑ
ทองคํา เอธานอล เหล็ก

ประเทศคูคาสําคัญ

สินคานําเขา - สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา เม็กซิโก
ฮอนดูรัส จีน บราซิล
สินคาสงออก - สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา
ฮอนดูรัส นิการากัว คอสตาริกา

การคาระหวางไทยกับเอลซัลวาดอร ป 2555 (ที่มา: กรมศุลกากร)
มูลคาการสงออกของไทยไปเอลซัลวาดอร 50.59 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคาสงออกของไทยไปเอลซัลวาดอร
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ /
ผลิตภัณฑยาง / เครื่องซักผาและเครื่อง
ซักแหง / ผาผืน / เม็ดพลาสติก /
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง
/ รองเทาและชิ้นสวน / เครื่องใชบนโตะ
อาหาร ในครัวและบานเรือน / อาหาร
ทะเลกระปองและแปรรูป / เครื่องกีฬา
และเครื่องเลนเกม
มูลคาการนําเขาของไทยจากเอลซัลวาดอร 11.69 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคานําเขาของไทยจากเอลซัลวาดอร
สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่ง
/ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ /
สวนประกอบและอุปกรณยานยนต /
สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ
/ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ /
แผงวงจรไฟฟา / เครื่องประดับอัญมณี

/ ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก / เสื้อผา
สําเร็จรูป / สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
ความสัมพันธ ไทย-เอลซัลวาดอร
ไทยและเอลซัลวาดอรสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อนที่
24 กันยายน 2530 โดยขณะนั้น รัฐบาลไทยแตงตั้งใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ดํารง
ตําแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจําเอลซัลวาดอรอีกตําแหนงหนึ่ง ปจจุบันรัฐบาลไทยไดปรับเปลี่ยน
ประเทศเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเอลซัลวาดอรเขามาอยูใน
ความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2552 และมีนาย
Ricardo Moran Ferracuti เปนกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ประจําสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร

****************
ปรับปรุงลาสุดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
31 มกราคม 2556

