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สาธารณรัฐคิวบา 

(Republic of Cuba) 
 

 
 

เมืองหลวง ฮาวานา  

 

ท่ีตั้ง   เปนเกาะอยูในทะเลแคริบเบียน มีขนาดใหญท่ีสุดใน West Indies ตั้งอยูระหวางทะเล

แคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 

 

อาณาเขต        พ้ืนท่ีโดยรวม 110,860 ตาราง กม. เปนแผนดิน 109,820 ตาราง กม. พ้ืนน้ำ 1,040 ตาราง กม. 

ชายฝงทะเลยาวท้ังหมด 3,735 กม. 

 

ภูมิประเทศ     คิวบาเปนหมูเกาะ ลอมรอบดวยกลุมเกาะขนาดเล็ก 4 กลุม ไดแก หมูเกาะ Colorados 

Archipelago ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมูเกาะ Sabana-Camagüey ในมหาสมุทรแอตแลนดติก หมูเกาะ 

Jardines de la Reina ทางทิศใต และหมูเกาะ Canarreos ทางทิศตะวันตกเฉียงใต เกาะหลักเรียกวา คิวบา 

มีความยาว 1,250 กม. เปนเกาะท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในทะเลแคริบเบียน พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบและเนินขนาดเล็ก 

มีภูเขา Sierra Maestra ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจุดสูงสุดเรียกวา Pico Turquino โดยมีความสูง 

1,974 เมตร เกาะท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 2 คือ Isla de la Juventud หรือ Isle of Youth ในหมูเกาะ Canarreos 

โดยมีพ้ืนท่ี 2,200 กม.  
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ภูมิอากาศ พ้ืนท่ีสวนใหญของเกาะตั้งอยูใตเสน Tropic of Cancer มีสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น 

(Tropical) ไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุนจากบริเวณเสนศูนยสูตร มี 2 ฤดูคือ ฤดูแลง ระหวาง พ.ย.–เม.ย. 

และฤดูฝนระหวาง พ.ค.-ต.ค. อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 21-27 องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีสำคัญ คือ พายุเฮอริเคน 

ซ่ึงพัดมาจากชายฝงดานตะวันตกเฉียงใตในชวง ก.ย.-ต.ค.  

 

ประชากร 11.33 ลานคน เปนคนผิวขาว 64.1% Mulatto 26.6% ผิวดำ 9.3% โครงสรางอายุ

ประชากร : อายุ 0-14 ป 17.22% อายุ 15-64 ป 69.56% และอายุ 65 ปข้ึนไป 13.22% อายุขัยเฉลี่ยของ

ประชากรโดยรวม 77.7 ป เพศชาย 75.5 ป เพศหญิง 80.1 ป อัตราการเกิด 9.8 คนตอประชากร 1,000 คน 

อัตราการตาย 9.22 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร -0.06%  

 

ศาสนา คริสตนิกายโรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต Jehovah’s Witnesses (นิกายยอยในโปรเตสแตนต) 

59.2% ความเชื่อของคนในทองถ่ิน เชน แอฟริกัน ภูติผี 17.4% อ่ืน ๆ 4% ไมนับถือศาสนา 23%  

 

ภาษา ภาษาสเปนเปนภาษาราชการ 

 

การศึกษา ประชากรอายุตั้งแต 15 ป สามารถอานออกและเขียนได อัตราการรูหนังสือ 99.8% 

งบประมาณดานการศึกษา 12.8% ของ GDP  

 

การกอตั้งประเทศ  นายคริสโตเฟอร โคลัมบัส พบคิวบาเม่ือป 2035 และถูกยึดครองเปนอาณานิคมของสเปน 

ชาวอินเดียนพ้ืนเมือง ไดแก ชาว Taíno หรือ Arawak ชาว Guanajatabey และ Ciboney ก็เริ่มมีจำนวน

ลดลงอยางตอเนื่องเพราะถูกเกณฑใชแรงงานและติดโรคติดตอจากชาวสเปนท่ีมาตั้งถ่ินฐาน มีการนำแรงงาน

ชาวแอฟริกาเขามาปลูกกาแฟและออย ตั้งแตป 2303 คิวบากลายเปนจุดตั้งตนของชาวสเปนในการคนหา

สมบัติของชาวอินคาในเม็กซิโก และเปรู สหรัฐฯ เขาชวยปลดปลอยคิวบาจากการเปนอาณานิคมของสเปน

เม่ือป 2441 และมีการลงนามในสนธิสัญญาปารีสใหคิวบาเปนเอกราชเม่ือป 2541 ตอมาในป 2551 นาย Fidel 

Castro ผูนำกลุมกบฎยึดอำนาจการปกครอง และดำรงตำแหนง นรม.ระหวางป 2502-2519 กอนแตงต้ัง

ตนเองข้ึนเปนประธานาธิบดีเม่ือป 2519 ปกครองคิวบานานเกือบ 50 ป กอนสงมอบใหนาย Raul Castro 

นองชายเม่ือ ก.พ.2551  

 

วันชาต ิ 1 ม.ค. (วันประกาศเอกราช)  

 

การเมือง สังคมนิยมคอมมิวนิสต แบงเขตการปกครองออกเปน 15 จังหวัดและ 1 เขตปกครองพิเศษ 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีเปนประมุขและและหัวหนารัฐบาล ปจจุบันคือนาย Miguel 

Mario Díaz-Canel Bermúdez ไดรับเลือกจากสภาแหงชาติดวยคะแนน 98.1% (เม่ือ 10 ต.ค.2562) ตอจาก 
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นาย Raúl Castro วาระการตำแหนง 5 ป (อาจจะมีการเลือกตั้งใหมทุก ๆ 5 ป) ประธานาธิบดีเปนผูเสนอชื่อ

คณะรัฐมนตรีใหสภาแหงชาติพิจารณาอนุมัติ การเลือกต้ังครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 10 ต.ค.2562 การเลือกต้ัง 

ครั้งตอไปจะมีข้ึนในป 2566 

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียวคือ National Assembly of People’s Power สมาชิก 

605 คน ดำรงตำแหนงวาระ 5 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 11 มี.ค.2561 ครั้งตอไปจะมีข้ึนในชวงตนป 2566 

 ฝายตุลาการ : ศาลประชาชนสูงสุด (People’s Supreme Court หรือ Tribunal Supremo 

Popular) ทำหนาท่ีกำกับดูแลศาลอ่ืน ๆ รวมถึงศาลทหาร สมาชิก 41 คน มาจากการเลือกโดยสภาแหงชาติ ระบบ

กฎหมายแบบจารีตประเพณีตามแบบของสเปน 

 พรรคการเมืองสำคัญ : ระบบพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสตคิวบา (Cuba Communist 

Party-PCC) โดยนาย Miguel Díaz-Canel เปนเลขาธิการพรรค  

 กลุมกดดันทางการเมือง ไดแก Cuban Commission for Human Rights and National 

Reconciliation โดยมีนาง Damas de Blanco (Ladies in White) เปนหัวหนา กลุม Patriotic Union of Cuba 

รวมถึงกลุมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและกลุมนักเคลื่อนไหวบนอินเทอรเน็ต  

 

เศรษฐกิจ   คิวบาปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจให เปดเสรีมากข้ึนในหวงการดำรงตำแหนงของ

ประธานาธิบดี Díaz-Canel มาตรการท่ีสำคัญ ไดแก การเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในภาค

เกษตรกรรม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา ลดการอุดหนุนของรัฐบาล

ในภาคการผลิต การปฏิรูประบบการเงินโดยใชสกุลเงินคิวบาเปโซเพียงสกุลเดียวและยกเลิกการใชสกุลเงิน 

CUC ตั้ งแต  ม.ค.2564  นอกจากนี้  คิวบาอนุญาตให มีการจัดตั้ งบริ ษัทเอกชนเพ่ิม ข้ึน การซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยและรถยนต การยินยอมใหเกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดดวยตนเอง การอนุมัติกฎหมายการ

ลงทุนตางประเทศฉบับใหม รวมถึงการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีรอบทาเรือ Mariel   

  

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ใชสกุลเงินคิวบาเปโซเพียงสกุลเดียวและยกเลิกการใชสกุลเงิน 

CUC ตั้งแต ม.ค.2564     

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 24.07 คิวบาเปโซ   

  อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 คิวบาเปโซ : 1.36 บาท (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) :  101,730 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563)  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  -11.3%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 9,099.7  ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 4.79  ลานคน 

อัตราการวางงาน : 3.87%  

หนี้สาธารณะ : 59.3% ของ GDP  
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อัตราเงินเฟอ : 3.5%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 1,888.58 ลานดอลลารสหรัฐ 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 5,482 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก :  2,024 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : ปโตรเลียม นิกเกิล ผลิตภัณฑทางการแพทย น้ำตาล ยาสูบ ปลา ผลไมประเภทสม กาแฟ 

ตลาดสงออก : เวเนซุเอลา 17.8% สเปน 12.2% รัสเซีย 7.9% เลบานอน 6.1% อินโดนีเซีย 4.5% เยอรมนี 4.3%  

มูลคาการนำเขา : 7,506 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : ปโตรเลียม อาหาร เครื่องจักรกลและอุปกรณ เคมีภัณฑ 

คูคานำเขา : จีน 22% สเปน 14% รัสเซีย 5% บราซิล 5% เม็กซิโก 4.9% อิตาลี 4.8% สหรัฐฯ 4.5%   

ทุนสำรองตางประเทศ :  8,253 ลานดอลลารสหรัฐ 

หนี้ตางประเทศ : 17,800 ลานดอลลารสหรัฐ 

 

การทหาร กองทัพปฏิวัติคิวบา (Revolutionary Armed Forces-FAR) มีกำลังพล 49,000 นาย 

แบงออกเปน ทบ. 38,000 นาย ทร. 3,000 นาย และ ทอ. 8,000 นาย กองกำลังรบก่ึงทหาร 26,500 นาย 

กำลังพลสำรอง 39,000 นาย และกองกำลังรบก่ึงทหารสำรอง 1,120,000 นาย การเกณฑทหารภาคบังคับ 

ชายอายุระหวาง 17-28 ป (ระยะเวลารับใชชาตินาน 2 ป) สวนสตรีไมบังคับ ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก รถถัง 

1,230 คัน รถถังปนใหญอัตตาจร 100 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 670 คัน ปนใหญมากกวา 1,750 กระบอก 

ชนิดลาก 500 กระบอก เครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง 1,000 กระบอก เครื่องบินโจมตี/สกัดก้ัน 200 เครื่อง 

เครื่องบินโจมตี 44 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 2 เครื่อง เครื่องบินฝก 26 เครื่อง เฮลิคอปเตอร 26 เครื่อง 

เฮลิคอปเตอรโจมตี 8 เครื่อง เรือฟรีเกต 2 ลำ เรือตรวจการณชายฝง 31 ลำ และเรือกวาดทุนระเบิด 8 ลำ 

งบประมาณดานการทหาร 2.9% ของ GDP   

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  ไดแก  ACP, ALBA, AOSIS, CELAC, FAO, G-77, IAEA, ICAO, ICC, 

ICRM, IFAD, IFRCS, IHO, ILO, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (ผูสังเกตการณ ), IPU, ISO, ITSO, ITU, 

LAES, LAIA, NAM, OPANAL, OPCW, PCA, Petrocaribe, PIF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union 

Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO 

 

การขนสงและโทรคมนาคม   ทาอากาศยาน 133 แหง ใชการไดดี 64 แหง ทาอากาศยานระหวางประเทศ 2 แหง 

ไดแก Ignacio Agramonte International Airport และ José Martí International Airport  เสนทางรถไฟ 

8,367 กม. ถนน 60,858 กม. เสนทางน้ำ 240 กม. ทาเรือสำคัญ อาทิ Antilla, Cienfuegos, Guantanamo, 

Havana, Matanzas, Mariel, Nuevitas Bay, Santiago de Cuba การโทรคมนาคม : โทรศัพท พ้ืนฐาน

ใหบริการ 1.53 ลานเลขหมาย โทรศัพท เคลื่อนท่ี 6.6 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +53 จำนวนผู ใช

อินเทอรเน็ต 7.1 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .cu  

 



                                                       ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

5 

การเดินทาง     นักทองเท่ียวไทยท่ีตองการเดินทางเขาคิวบา ตองฉีดวัคซีน COVID-19 ครบโดส หรือหาก

ไมไดฉีดวัคซีน จะตองไดรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมีผลตรวจเปนลบภายใน 72 ชั่วโมง กอนเดินทาง

เขาประเทศ ท้ังนี้ ผูถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทตองตรวจลงตราหนังสือเดินทางกอนเดินทางท่ี สอท.

คิวบา ประจำกรุงเทพฯ   

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. ความคืบหนาการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองคิวบาในหวงการดำรงตำแหนงของ

ประธานาธิบดี Diaz-Canel การดำเนินมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการสงออกและการ

ทองเท่ียว ซ่ึงเปนแหลงรายไดสำคัญของประชาชน 

 2. ความสัมพันธระหวางคิวบากับสหรัฐฯ ยังคงหางเหินกัน โดยสหรัฐฯ ยังไมแสดงทาทีใด ๆ       

ท่ีแสดงวาจะฟนฟูความสัมพันธกับคิวบา ขณะท่ีคิวบาระบุวาสหรัฐฯ อยูเบื้องหลังการกอเหตุรุนแรงเม่ือ พ.ย.2564      

ซ่ึงอยูในหวงเวลาเดียวกับการผอนคลายมาตรการปดพ้ืนท่ีหลังจากการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยคิวบา

เริ่มอนญุาตใหสายการบินพาณิชยเปดดำเนินการ เปดสถานศึกษา และระบบขนสงสาธารณะ     

 

ความสัมพันธไทย-คิวบา 

 ไทยกับคิวบาสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 15 พ.ค.2501 ปจจุบัน รัฐบาลไทยแตงตั้ง

ให ออท. ณ เม็กซิโกซิตีเปน ออท.ประจำคิวบาดวย และเม่ือป 2546 เปดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจำ

คิวบา สวนรัฐบาลคิวบาไดเปด สอท.คิวบา ณ กรุงเทพฯ เม่ือ 13 ม.ค.2547 

 ความรวมมือดานเศรษฐกิจอยู ในระดับต่ำ โดยป  2563 คิวบาเปนคูคาอันดับท่ี 172       

การคาทวิภาคีระหวางกันมีมูลคา 236 ลานบาท ไทยสงออก 131 ลานบาท และนำเขา 105 ลานบาท ไทย

ไดเปรียบดุลการคา 26 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญของไทยไดแก เครื่องซักผา เครื่องซักแหงและ

สวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ สินคานำเขาสำคัญไดแก ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑยาสูบ สัตวน้ำสด แชเย็น 

แชแข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป เครื่องดื่มประเภทน้ำแร น้ำอัดลมและสุรา  

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางระหวางกระทรวงการตางประเทศ 

ไทยกับคิวบา (พ.ย.2543) ความตกลงเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหวางรัฐบาลไทยกับคิวบา 

(ก.พ.2545) ความตกลงระหวางสภาหอการคาไทยกับคิวบา (มี.ค.2547) ความตกลงวาดวยความรวมมือดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ก.ย.2549) และความตกลงวาดวยความรวมมือดานกีฬาระหวางไทยกับคิวบา 

(ม.ค.2552) 

 

--------------------------------------------- 
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Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีคิวบา 

   

เกิด  20 เม.ย.2503 (อายุ 62 ป/ป  2565) ท่ี เมือง Placetas จ.Villa Clara เปนบุตรของ 

  นาง Aída Bermúdez ซ่ึงเปนครู และนาย Miguel Díaz-Canel พอคาใน จ. Santa Clara   

 

การศึกษา  จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จากมหาวิทยาลัย  

  Central University of Las Villas เม่ือป 2525   

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรส 2 ครั้ง ครั้งแรกกับนาง Martha มีบุตร 2 คน แตหยาราง ปจจุบันสมรสกับ 

  นาง Lis Cuesta  

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2530 - เปนอาจารยสอนท่ีมหาวิทยาลัย Central University of Las Villas 

 

ประวัติทางการเมือง  

ป 2525 - เขารวมกองทัพปฏิวัติคิวบา   

ป 2536 - ทำงานใหกับพรรคคอมมิวนิสตคิวบา และไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงเลขาธิการ 

                                 คณะกรรมาธิการพรรคใน จ.Villa Clara  

ป 2546 - ไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะกรรมาธิการพรรคใน จ.Holguin 

 ตอมาไดรับเลือกใหเปนสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตคิวบา 

ป 2552-2561 -  รมว.กระทรวงการศึกษาระดับสูง 

ป 2555 - รอง นรม. 

ป 2556-2561 - รองประธานาธิบดีคนท่ี 1    

18 เม.ย.2561-ปจจุบัน - ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี  

--------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีคิวบา 
 

ประธานาธิบดีและประธานสภาแหงรัฐ  Miguel Diaz-Canel Bermudez 

ประธานคณะรัฐมนตรี (นรม.)    Manuel Marrero Cruz 
รอง นรม.     Ramiro Valdes Menendez 

รองนรม.     Antonio Enrique Lussón Batlle 

รองนรม.     Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez 

รอง นรม.     Roberto Morales Ojeda 

รองนรม.     Inés María Chapman 

รมว.กระทรวงเกษตร    Gustavo Luis Rodriguez Rollero 

รองประธานาธิบดีและคณะกรรมการบริหาร Ulises Rosales del Toro 

รมว.กระทรวงการสื่อสาร    Jorge Luis Perdomo Di-Lella 

รมว.กระทรวงกอสราง    Rene Mesa Villafana 
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม    Alpidio Alonso Grau 

รมว.กระทรวงการคาภายใน    Betsy Diaz Velazquez 
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผน  Alejandro Gil Fernandez 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ    Ena Elsa Velazquez Cobiella 

รมว.กระทรวงพลังงานและเหมืองแร  Liván Arronte Cruz   

รมว.กระทรวงการคลัง    Lina Olinda Pedraza Rodriguez 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมอาหาร   Manuel Santiago Sobrino Martinez 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ   Bruno Rodriguez Parrilla 

รมว.กระทรวงการคาตางประเทศและการลงทุน Rodrigo Malmierca Diaz 
รมว.กระทรวงการศึกษาระดับสูง   Rodolfo Alarcon Ortiz 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม   Eloy Alvarez Martinez 

รมว.กระทรวงมหาดไทย    Julio Cesar Gandarilla Bermejo , Vice Adm. 

รมว.กระทรวงยุติธรรม    Oscar Manuel Silveira Martinez 

รมว.กระทรวงแรงงานและความม่ันคงทางสังคม Marta Elena Feita Cabrera 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข    Jose Angel Portal Miranda 

รมว.กระทรวงกองทัพปฏิวัติ    Álvaro López Miera 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ   Elba Rose Perez Montoya 

สิ่งแวดลอม  

รมว.กระทรวงการทองเท่ียว   Juan Carlos García Granda 

รมว.กระทรวงการขนสง    Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez 

ผูวาการธนาคารชาติ    Marta Wilson Gonzalez  
--------------------------------------------- 

(ต.ค.2564) 
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