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สาธารณรัฐเวเนซเุอลา 

(Bolivarian Republic of Venezuela) 
 

 

 

เมืองหลวง การากัส  

 

ท่ีตั้ง   ตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต มีพ้ืนท่ี 912,050 ตร.กม. 

 

อาณาเขต           
  ทิศเหนือ ติดกับทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ (2,800 กม.) 

  ทิศตะวันตก ติดกับโคลอมเบีย (2,341 กม.)  

  ทิศตะวันออก ติดกับกายอานา (789 กม.)  

  ทิศใต  ติดกับบราซิล (2,137 กม.)  

 

ภูมิประเทศ รูปรางคลายสามเหลี่ยม แบงเปน 4 ภูมิภาค ไดแก Maracaibo Lowlands ทางตะวันตก

เฉียงเหนือ ภาคเหนือมีภูเขาทอดยาวตั้งแตพรมแดนโคลอมเบีย ทางตะวันตกไปถึงชายฝงทะเลแคริบเบียน        

ทางตะวันออกของประเทศ เทือกเขาในภาคเหนือเปนสวนหนึ่งของเทือกเขา Andes จุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ีภูเขา 

Pico Bolívar (4,979 ม.) เขต Central Venezuela ในตอนกลางของประเทศ และท่ีราบสูง Guiana ทาง 

ตะวันออกเฉียงใต เปนท่ีราบกวางใหญ ในภาคใต มีท่ีราบสูง Guiana ตั้งอยูระหวางลุมน้ำแอมะซอนและน้ำตก 
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Angel ซ่ึงเปนน้ำตกท่ีสูงท่ีสุดในโลก และภูเขา Tepuis (ซ่ึงมีรูปรางเหมือนโตะ) ตอนกลางของประเทศ 

(Llanos) เปน ท่ี ราบกวางจากพรมแดนโคลอมเบียทางตะวันตก ไปถึงสามเหลี่ ยมแมน้ ำ Orinoco              

ทางตะวันออกของประเทศ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดินตะกอนแมน้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ เปนพ้ืนท่ีราบลุมขนาดใหญและ

มีความอุดมสมบูรณมากท่ีสุดแหงหนึ่งในลาตินอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีแมน้ำ Caroní และ Apure เปนแมน้ำสำคัญ  

  

ภูมิอากาศ พ้ืนท่ีสวนใหญของเวเนซุเอลาตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร สภาพภูมิอากาศมีความ

หลากหลายตั้งแตเขตพ้ืนท่ีราบลุมท่ีมีความชื้นสูง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส จนถึงเขตธาร

น้ำแข็งและท่ีราบสูง (Páramos) ซ่ึงอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตอปอยูท่ีประมาณ 

430 มม. (16.9 นิ้ว) ในเขตพ้ืนท่ีแหงแลงในภาคเหนือ และมากกวา 1,000 มม. (39.4 นิ้ว) ในสามเหลี่ยมปาก

แมน้ำ Orinoco พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตปา Amazonian Jungle ในภาคใต ปริมาณน้ำฝนจะ

นอยท่ีสุดในชวง พ.ย.-เม.ย. ซ่ึงมีอากาศรอนชื้น และ ส.ค.-ต.ค. ซ่ึงมีอากาศแหงและเย็น   

 เวเนซุเอลาแบงอากาศตามระดับความสูงของพ้ืนท่ี 4 รูปแบบ ไดแก เขตรอนชื้น พ้ืนท่ีมีความ

สูงต่ำกวา 800 ม. อุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 26-28 องศาเซลเซียส เขตอบอุน พ้ืนท่ีมีความสูง 800-2,000 ม. 

อุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 12-25 องศาเซลเซียส (เมืองขนาดใหญของประเทศรวมถึงการากัสอยูในกลุมนี้) 

เขตอากาศหนาวเย็น พ้ืนท่ีมีความสูงระหวาง 2,000-3,000 ม. อุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 9-10 องศาเซลเซียส 

โดยเฉพาะในเขตเทือกเขา Andes ขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีราบและทุงน้ำแข็ง ในภูเขาสูงระดับความสูงมีหิมะปกคลุมตลอดป 

ระดับความสูงมากกวา 3,000 ม. อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ต่ำกวา 8 องศาเซลเซียส เชนในเขตภูเขา Páramos  

ท่ีผานมาอุณหภูมิสูงท่ีสุดในประเทศอยูท่ีประมาณ 42 องศาเซลเซียส ท่ี Machiques และต่ำท่ีสุดประมาณ 

-11 องศา ท่ีเขตภูเขา Páramo de Piedras Blancas ใน จ.Mérida  

 

ประชากร 29,069,153 คน (ก.ค.2564)  

 

รายละเอียดประชากร ชาวสเปน อิตาลี โปรตุเกส อาหรับ เยอรมัน แอฟริกา และชาวอินเดียนพ้ืนเมือง 

โครงสรางอายุของประชากร : อายุ 0-14 ป 25.66% อายุ 15-64 ป 66.16% อายุ 65 ปข้ึนไป 8.18%  อัตราการ

เพ่ิมของประชากร -0.18% อัตราการเกิด 17.92 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเสียชีวิต 7.5 คนตอ

ประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 71 ป เพศชาย 67.50 ป เพศหญิง 74.70 ป  

 

ศาสนา คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 96% คริสตนิกายโปรเตสแตนต 2%  อ่ืน ๆ 2% 

 

ภาษา สเปนเปนภาษาราชการ ภาษาทองถ่ิน/ภาษาพ้ืนเมือง 

 

การศกึษา ประชากรอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปสามารถอานออกและเขียนได อัตราการรูหนังสือ 97.10%     

งบประมาณดานการศึกษา 6.9% ของ GDP การศึกษาภาคบังคับ 14 ป 
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การกอตั้งประเทศ  ในชวงป 2041-2042 นาย Christopher Columbus และนาย Alonso de Ojeda 

มาเยือนเวเนซุเอลาซ่ึงเปนถ่ินท่ีชาว Carib, Arawak และ Chibcha อาศัยอยู ตอมาเม่ือป 2064 เปนยุคท่ีสเปน

เริ่มตนการลาอาณานิคมทางดานชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลา ป 2292 เกิดกบฏขึ้นครั้งแรก

เพื่อตอตานการปกครองของอาณานิคมสเปน ป 2353 ผูรักชาติชาวเวเนซุเอลาไดแสวงประโยชนจากการท่ี 

Napoleon Bonaparte บุกสเปนประกาศเอกราชเม่ือป 2354 โดยมีการลงนามใน Independence Act  

และตอมาเม่ือป 2372-2373 เวเนซุเอลาไดแบงแยกดินแดนออกจาก Gran Colombia (เวเนซุเอลาเปน 1 ใน 3 

ประเทศท่ีเกิดจากการลมสลายของ Gran Colombia เม่ือป 2373 สวนอีก 2 ประเทศคือ เอกวาดอรและ 

New Granada ซ่ึงตอมาคือโคลอมเบีย) และกลายเปนสาธารณรัฐอิสระโดยมีการากัสเปนเมืองหลวง 

 

วันชาต ิ 5 ก.ค. (วันท่ีไดรับเอกราชจากสเปนเม่ือป 2354) 

 

การเมือง รูปแบบสหพันธสาธารณรัฐ (Federal Republic) ประธานาธิบดีเปนท้ังประมุขรัฐและ

หัวหนารัฐบาล วาระ 6 ป และไมจำกัดวาระ (พรรคฝายคานซ่ึงมีเสียงขางมากในสภาแหงชาติพยายาม      

ปรับลดระยะเวลาการดำรงตำแหนงประธานาธิบดีลงเหลือ 4 ป)  

 (ตั้งแต 25 ม.ค.2562 นาย Juan Gerardo Guaidó Márquez ประธานสภาผูแทนราษฎร

เวเนซุเอลา ประกาศตนเปนรักษาการประธานาธิบดี ภายใตการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปของ

สหรัฐฯ โดยระบุวาตนเปนประธานาธิบดีท่ีชอบธรรมของเวเนซุเอลา ทำใหปจจุบันสถานะของเวเนซุเอลา       

มีรัฐบาลสองชุดคือ รัฐบาลของประธานาธิบดี Maduro และรัฐบาลของนาย Guaidó ท่ีตั้งตนเปนรัฐบาล

รักษาการ) 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝายบริหารและแตงตั้ง ครม. วาระการดำรง

ตำแหนง 6 ป ไมจำกัดจำนวนครั้งในการดำรงตำแหนง ประธานาธิบดีคนปจจุบันคือ นาย Nicolas Maduro 

Moros (ตั้งแต 19 เม.ย.2556) การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 20 พ.ค.2561 ผลการเลือกตั้ง

นาย Nicolas Maduro Moros ชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 68% การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไป

คาดวาจะมีข้ึนในป 2567  

 ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภาเดี่ยววาระ 5 ป (Asamblea Nacional หรือ National Assembly) 

มีสมาชิก 167 ตำแหนง (ในจำนวนนี้ 3 ตำแหนง สงวนไวสำหรับคนพ้ืนเมืองของประเทศ) การเลือกตั้งสมาชิก

รัฐสภาครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 6 ธ.ค.2563  

 ฝายตุลาการ : ระบบกฎหมายของเวเนซุเอลาเปนระบบประมวลกฎหมายแพง (Civil Law 

System) ฝายตุลาการประกอบดวยศาลสูง (Supreme Tribunal of Justice) ผูพิพากษาจำนวน 32 คน ไดรับ

การคัดเลือกจากรัฐสภา วาระ 12 ป 

 พรรคการเมืองสำคัญ : ไดแก พรรค United Socialist Party of Venezuela มีนาย Nicolás 

Maduro เปนหัวหนาพรรค Justice First มีนาย Tomás Guanipa เปนหัวหนาพรรค พรรค Democratic 

Action มีนาย Rubén Antonio Limas Telles เปนหัวหนาพรรค พรรค A New Era มีนาย Omar Barboza 
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เปนหัวหนาพรรค พรรค Popular Will มีนาย Leopoldo López เปนหัวหนาพรรค พรรค Radical Cause 

มีนาย Andrés Velásquez เปนหัวหนาพรรค พรรค Progressive Movement of Venezuela มีนาย Simon 

Calzadilla เปนหัวหนาพรรค พรรค Project Venezuela มีนาย Henrique Salas Römer เปนหัวหนาพรรค 

พรรค Communist Party of Venezuela มีนาย Óscar Figuera เปนหัวหนาพรรค พรรค Progressive Advance 

มีนาย Henri Falcon เปนหัวหนาพรรค  

 กลุมกดดันทางการเมือง : กลุมสหภาพแรงงาน Bolivarian and Socialist Workers' Union 

(กลุมกอตั้งพรรคแรงงงาน) กลุม Confederacion Venezolana de Industriales (Coindustria) กลุม Consejos 

Comunales (Pro-Government Local Communal Councils) Federation of Chambers and Associations 

of Commerce and Production of Venezuela (FEDECAMARAS) ซ่ึงเปนกลุมนักธุรกิจ กลุม Union of Oil 

Workers of Venezuela (FUTPV) กลุม Venezuelan Confederation of Workers (CTV) กลุมตรงขาม

กับกลุมสหภาพแรงงาน รวมถึงกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมและองคกรสิทธิมนุษยชน   

 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของเวเนซุเอลาพ่ึงพาการสงออกน้ำมันเปนหลัก (รายไดหลักของการสงออกและ

ประมาณครึ่งหนึ่งของรายไดของรัฐ) เม่ือเกิดปญหาวิกฤติพลังงานเวเนซุเอลาไดรับผลกระทบอยางหนัก       

เม่ือสิ้นป 2558 GDP ลดลงถึง 10% อัตราเงินเฟอสูงถึง 275% เกิดปญหาขาดแคลนสินคาอุปโภครุนแรง     

ท่ัวประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอยางรวดเร็ว  

  การลดลงของราคาน้ำมันตั้งแตป 2557 ทำใหเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาอยูในภาวะวิกฤต   

ภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากเวเนซุเอลาหรือลดกำลังการผลิตสินคา เนื่องจากปญหาในการโอน

เงินทุน (ซ่ึงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ) การควบคุมราคาสินคา กฎหมายแรงงานท่ีเขมงวด บริษัทน้ำมัน

แหงชาติเวเนซุเอลา (PDVSA) ขาดแคลนเงินลงทุน เปนผลทำใหการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาลดลงไปดวย  

  รัฐบาลของประธานาธิบดี Maduro เพ่ิมความเขมงวดในการควบคุมเศรษฐกิจและกลาวโทษ

ภาคเอกชนวาเปนตนเหตุทำใหสินคาในทองตลาดขาดแคลน เม่ือ 17 ก.พ.2559 รัฐบาลประกาศปรับกลไกการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับภาคเอกชนและนักลงทุน ซ่ึงกำหนดตาม

ความสำคัญในการนำเขาสินคาของรัฐบาล โดยอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับนำเขาสินคาและยารักษาโรคอยูท่ี 10 

Bolivars/ดอลลารสหรัฐ (จาก 6.3 Bolivars/ดอลลารสหรัฐ) และอัตราแลกเปลี่ยนแบบท่ีสองปรับลอยตัว    

ซ่ึงกลับทำใหปญหาขาดแคลนเงินดอลลารสหรัฐรุนแรงมากข้ึนจนไมมีเงินทุนพอสำหรับการนำเขาสินคาจำเปน 

เม่ือ ส.ค.2559 รัฐบาลเวเนซุเอลาพยายามแกปญหาขาดแคลนสินคาดวยการใหกองทัพเวเนซุเอลารับผิดชอบ

ในการแจกจายสินคา ออกคำสั่งเกณฑลูกจางในภาคธุรกิจเอกชนออกไปทำงานเกษตร ขณะท่ีประชาชนแกปญหา

ดวยการเดินทางขามพรมแดนไปยังประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะโคลอมเบีย เพ่ือหาซ้ืออาหาร ยารักษาโรค

และสินคาอุปโภคบริโภค 

  ความผิดพลาดในการบริหารประเทศของประธานาธิบดี Maduro และการถูกสหรัฐฯ 

แทรกแซงทางเศรษฐกิจทำใหวิกฤติเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาทวีความรุนแรงอยางมาก รัฐบาลกลาวโทษ

ภาคเอกชนวาเปนตนเหตุของปญหาความขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค รัฐบาลตองการถือเงินตรา
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ตางประเทศสำรองเพ่ือใชสำหรับจายหนี้สินตางประเทศ จนทำใหภาคเอกชนประสบปญหาขาดแคลนเงินตรา

ตางประเทศเพ่ือใชในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินคาหรือทำธุรกิจ นโยบายควบคุมเงินตราและอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีเขมงวด ทำใหเกิดปญหาการคาคาเงินเพ่ือเอากำไร คอรรัปชันและตลาดมืดทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน   

  ตั้งแตป 2560 การสงออกน้ำมันของเวเนซุเอลาลดลงต่ำท่ีสุดในรอบ 30 ป จนกระท่ังป 2562

เม่ือสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรการสงออกน้ำมันของเวเนซุเอลา ทำใหปจจุบันเวเนซุเอลามีกำลังผลิตและ

สงออกน้ำมันดิบลดลงอยางมาก โดยเม่ือ ก.ค.2562 เวเนซุเอลาสามารถสงออกน้ำมันไดเพียงประมาณ 

770,000 บารเรลตอวัน จากท่ีเคยสงออกไดสูงถึง 1.13 ลานบารเรลตอวันเม่ือ มิ.ย.2562 หลังสหรัฐฯ 

ประกาศจะลงโทษทางเศรษฐกิจ รวมถึงอาจคว่ำบาตรประเทศท่ีนำเขาน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา ประเทศท่ี

ยังคงนำเขาน้ำมันจากเวเนซุเอลาอยางเปดเผยมีเพียงรัสเซีย และจีน  

 เม่ือป 2563 เศรษฐกิจเวเนซุเอลาหดตัวลงเล็กนอย แมวาน้ำมันมีราคาตกต่ำแตเวเนซุเอลา

พยายามผลิตน้ำมันมากข้ึน สวนอัตราเงินเฟอปรับตัวลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากการลงทุนของภาคเอกชนลดลง 

ขณะท่ีมาตรการกักตัวเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 และปญหาดานสาธารณสุขสงผลใหการ

บริโภคในประเทศลดลง 

 เวเนซุเอลาประสบภาวะคาเงินถดถอยตอเนื่อง อันเปนผลมาจากราคาน้ำมันดิบท่ีตกต่ำ  

การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 และการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ทำใหการนำเขาสินคาลดลง คาแรงตกต่ำ 

และเกิดภาวะขาดดุลงบประมาณ ธนาคารกลางเวเนซุเอลาจึงพยายามแกไขปญหาดวยการพิมพธนบัตรสกุล

เงินโบลิวารเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีอัตราเงินเฟอระหวางปอยูท่ี 2,665% ณ ม.ค.2564 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  Bolivars (Venezuelan Bolivar Fuerte-VEF)  

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 442,483 Bolivars (พ.ย.2564) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  0.0000738 Bolivars (พ.ย.2564) แตอัตราแลกเปลี่ยนมีความ 

ผันผวนมาก เนื่องจากสถานการณการเมืองในเวเนซุเอลา 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 240,000 ลานดอลลารสหรัฐ  (ป 2564) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -20.00%   

ทุนสำรองตางประเทศ : 6,276 ลานดอลลารสหรัฐ   

หนี้ตางประเทศ : 420.81 ลานดอลลารสหรัฐ  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 1,900 ลานดอลลารสหรัฐ 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,541 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 14.21 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 9.14%  

อัตราเงินเฟอ : 2,900%   
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ดุลการคาระหวางประเทศ : -15,300 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก : 50,200 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : น้ำมันและผลผลิตน้ำมันแปรรูป แรบอกไซตและอะลูมิเนียม แรธาตุ เคมีภัณฑ ผลผลิตทางการเกษตร 

ประเทศคูคาสำคัญ : อินเดีย 28.1% จีน 19.4% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 12.4% สหรัฐฯ 10.1%   

มูลคาการนำเขา : 65,500 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว วัตถุดิบตางๆ เครื่องจักรและอุปกรณ รถขนาดใหญสำหรับขนสง

สินคา วัสดุกอสราง อุปกรณทางการแพทย สินคาท่ีแปรรูปจากน้ำมัน ยารักษาโรค เคมีภัณฑ เหล็กและ

ผลิตภัณฑเหล็กกลา 

ประเทศคูคาสำคัญ : จีน 22% สหรัฐฯ 13.2% อินเดีย 5.7%  บราซิล 5.5% เม็กซิโก 5.4%  

  

การทหาร ประธานาธิบดีเปนผูบัญชาการทหารสงูสุด กำลังพล 123,000 นาย ประกอบดวย ทบ. 63,000 นาย 

ทร. 25,500 นาย ทอ. 11,500 นาย กองกำลังรักษาประเทศ 23,000 นาย กำลังรบก่ึงทหาร 220,000 นายและ

กำลังพลสำรอง 8,000 นาย งบประมาณดานการทหาร 700 ลานดอลลารสหรัฐ ยุทโธปกรณสำคัญประกอบดวย 

รถถัง 485 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 338 คัน รถถังปนใหญอัตตาจร 60 คัน ปนใหญชนิดลาก 104 กระบอก 

เครือ่งยิงจรวดหลายลำกลอง 36 กระบอก เครื่องบิน 279 เครื่อง เครื่องบินโจมตี/สกัดก้ัน 39 เครื่อง เครื่องบินโจมตี 

39 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 54 เครื่อง เครื่องบินฝก 98 เครื่อง เฮลิคอปเตอร 86 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี 13 เครื่อง 

เรือ 50 ลำ เรือฟรีเกต 6 ลำ เรือ Corvette 4 ลำ เรือดำน้ำ 2 ลำ เรือตอตานเรือดำน้ำ 1 ลำ และเรือตรวจการณ

ชายฝง 90 ลำ  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ Caricom (observer), CD, CDB, CELAC, FAO, G-15, G-24, G-77, 

IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt (signatory), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, 

IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, LAS 

(observer), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, OPEC, PCA, Petrocaribe, UN, UNASUR, UNCTAD, 

UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, 

WMO, WTO 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 444 แหง ใชการไดดี 127 แหง เสนทางรถไฟ 447 กม. 

ถนน  96,189 กม. เสนทางน้ำ 7,100 กม. การโทรคมนาคม  : โทรศัพท พ้ืนฐาน 5.9 ลานเลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 23.21 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +58 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 20.57 ลานคน

รหัสอินเทอรเน็ต .ve  

 



                                                     ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

7 

การเดินทาง นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตองการเดินทางเขาเวเนซุเอลา ตองขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

โดยติดตอท่ี สอท.เวเนซุเอลาประจำมาเลเซีย และตองไดรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยมีผลตรวจเปนลบ

ภายใน 48 ชั่วโมง กอนเดินทางเขาประเทศ   

  

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม   การรักษาเสถียรภาพรัฐบาลของประธานาธิบดี Nicolás Maduro Moros  

ซ่ึงข้ึนอยูกับการไดรับการสนับสนุนจากกองทัพและความสามารถในการควบคุมกระแสตอตานรัฐบาล รวมถึง

การแกไขปญหาการถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรท้ังดานการสงออกน้ำมัน การเงิน และการทำเหมืองแร นอกจากนี้ 

รัฐบาลเวเนซุเอลาตองควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 และจัดการปญหาการนำเขาอาหารใหเพียงพอ

ตอการบริโภคในประเทศ สวนการยกเลิกการคว่ำบาตรจากนานาชาติอยางเต็มรูปแบบยังไมนาจะเกิดข้ึน  

สถานะของประธานาธิบดี Maduro นาจะเขมแข็งมากข้ึน จากการท่ีกลุมฝายคานมีทาทีเอนเอียงอยูรวมกับ

รัฐบาล มากกวาตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม พิจารณาจากการท่ีฝายคานจะยุติการคว่ำบาตร

การเลือกต้ัง และเขารวมการเลือกตั้งระดับภูมิภาคใน 21 พ.ย.2564 ขณะท่ีความไมลงรอยระหวางฝายคาน

บางกลุม กับนาย Guaidó ท่ีตั้งตนเปนรัฐบาลรักษาการและมีจุดยืนปฏิเสธเขารวมการเลือกตั้ง เพราะมองวา

ไมเสรีและยุติธรรม นาจะเปนประโยชนทางการเมืองตอประธานาธิบดี Maduro เชนกัน เพราะบงชี้ถึงการ

สูญเสียอิทธิพลของนาย Guaidó  

 

ความสัมพันธไทย-เวเนซุเอลา 

 ไทยและเวเนซุเอลาสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 27 ส.ค.2525 โดย ออท. ณ ลิมา เปรู 

มีเขตอาณาดูแลเวเนซุเอลา ตอมาเม่ือป 2536 ไทยไดเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเวเนซุเอลา ขณะท่ี 

สอท.เวเนซุเอลา ณ กัวลาลัมเปอร มีเขตอาณาดูแลไทย ท้ังนี้ รัฐบาลเวเนซุเอลาไดขอเปด สอท.ประจำไทยโดย

รัฐบาลไทยไดมีมติอนุมัติคำขอดังกลาวแลวเม่ือ 27 เม.ย.2549  

 ความรวมมือดานการคา ป 2563 มูลคาการคารวม 477 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออก

ของไทย 241 ลานบาท และนำเขา 236 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 5 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ 

ของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง ขาว 

เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑจากมันสำปะหลัง ผาผืน กอก วาลวและสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบ

ลูกสูบ เครื่องซักผา เครื่องซักแหงและสวนประกอบ น้ำตาลทราย เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน อาหารทะเล

กระปองและแปรรูป และของเบ็ดเตล็ดทำดวยโลหะสามัญ สินคานำเขาสำคัญของไทย ไดแก สินแรโลหะ 

เศษโลหะและผลิตภัณฑ สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว เครื่องดื่มประเภทน้ำแร น้ำอัดลมและสุรา เหล็ก 

เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผัก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม เคมีภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

เครื่องใชเบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและ

สวนประกอบ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต ผลิตภัณฑทำจากพลาสติก และผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ 

 

-------------------------------------------------     
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Nicolás MADURO Moros 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา  

 

เกิด 23 พ.ย.2505 (อายุ 60 ป/ป 2565) ท่ีการากัส ในครอบครัวชนชั้นแรงงาน เปนบุตร

 ของนาย Nicolas Maduro Garcia ซ่ึงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนตเม่ือป 2532 กับ

 นาง Teresa de Jesus Moros   

   

ศาสนา คริสตนิกายโรมันคาทอลิก และ Sathya Sai Baba  

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Cilia Flores ซึ่งเปนทนายความและนักการเมืองท่ีมีบทบาทสูง

  ท้ังในรัฐบาลและรัฐสภา เคยดำรงตำแหนงประธานสภาแหงชาติตอจากนาย Maduro 

  แตไมมีบุตรดวยกัน (ประธานาธิบดี Maduro มีบุตรชาย 1 คน คือ นาย Nicolas 

  Madoru Guerra ขณะท่ีนาง Flores รับหลานเปนบุตรบุญธรรม 1 คน)   

 

การศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี Liceo José Ávalos in El Valle ในยานผูใชแรงงานซ่ึงอยู

  ชานเมืองการากัส แตมีความเปนไปไดวาประธานาธิบดี Maduro ไมจบการศึกษา

  ข้ันมัธยม  

 

ประวัติการทำงาน - คนขับรถประจำทางกับบริษัท Caracas Metro Company หลายป  

 - ผูคุมกันของนาย José Vicente Rangel นักการเมืองฝายซายของเวเนซุเอลาในชวง

  การรณรงคชิงตำแหนงประธานาธิบดีเม่ือป 2526  

 

ประวัติการทำงานการเมือง  

 - เริ่มตนจากการเปนสมาชิกอยางไมเปนทางการของสหภาพแรงงาน ในฐานะผูแทน

  แรงงานพนักงานขับรถประจำทางของบริษัท Caracas Metro Company 

ชวงทศวรรษ 1990 - เขารวมกลุม MBR-200 รวมรณรงคใหมีการปลอยตัวนาย Hogo Chavez ซ่ึงถูก

  จำคุกในขอหามีสวนรวมในการวางแผนปฏิวัติเม่ือป 2535 
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ป 2541 - รวมกอตั้งพรรค Movement of the Fifth Republic ซ่ึงสนับสนุนนาย Hugo 

  Chavez ในการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหนงประธานาธิบดี  

 - ไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงในสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรค MVR  

ป 2543 - ไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงในสภาแหงชาติ   

ป 2548-2549 - ดำรงตำแหนงประธานสภาแหงชาติ  

9 ส.ค.2549- - ดำรงตำแหนง รมต.กต. นโยบายตางประเทศ 

15 ม.ค.2556   

13 ต.ค.2555- - ดำรงตำแหนงรองประธานาธิบดี 

5 มี.ค.2556  

5 มี.ค.-19 เม.ย.2556 - ทำหนาท่ีรักษาการในตำแหนงประธานาธิบดีหลังจากประธานาธิบดี Hugo Chavez 

  ถึงแกอสัญกรรมดวยโรคมะเร็ง เม่ือ มี.ค.2556 

14 เม.ย.2556 - ชนะการเลือกตั้งชิงตำแหนงประธานาธิบดีดวยคะแนนเสียง 50.66%  

  (วาระป 2556-2562)  

19 เม.ย.2556- - ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา 

ปจจุบัน 

 

ขอมูลท่ีนาสนใจ - สนใจติดตามนาย Sathya Sai Baba, Indian Guru ในชวงป 2555  

 - ระบุวาตนเองเปน Mestizo (ลูกผสมคนผิวขาวกับชาวอินเดียนพ้ืนเมือง)  

  แตยอมรับวามีเชื้อสายแอฟริกันอยูดวย  

 - ไมมีความรูภาษาตางประเทศ  

 - มีการศึกษาต่ำ มักพูดถึงตนเองวาเปนประธานาธิบดีชนชั้นแรงงาน  

 - เปนบุคคลท่ีมีอำนาจท่ีแทจริงในเวเนซุเอลาและไดรับความภักดีจากกองทัพเวเนซุเอลา

  อยางสูง ดังจะเห็นไดจากเม่ือนาย Guaidó และสหรัฐฯ ความพยายามยึดอำนาจ

  การปกครองประเทศเม่ือกลางป 2562 แมวาสหรัฐฯ จะชักชวนใหสมาชิกระดับนำ

  ของกองทัพเวเนซุเอลารวมมือปลดประธานาธิบดี Maduro ออกจากตำแหนง 

  นอกจากไมมีใครรวมมือแลวยังนำเรื่องดังกลาวแจงตอประธานาธิบดี Maduro โดยตรง 

 

-------------------------------------------------  
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คณะรัฐมนตรีเวเนซุเอลา 

 

ประธานาธิบดี Nicolas Maduro Moros 

รองประธานาธิบดี Delcy Rodriguez Gomez 

รองประธานาธิบดี (ฝายสังคมนิยม) Mervin Maldonado 

รมว.กระทรวงผลผลิตการเกษตรและท่ีดิน Wilmar Castro Soteldo 

รมว.กระทรวงพรมแดน Jose Izquierdo Torres  

รมว.กระทรวงการคา Enelda Laya Lugo 

รมว.กระทรวงประชาคมและการเคลื่อนไหวทางสังคม Noris Herrera 

รมว.กระทรวงสื่อสารและขอมูล Freddy Nanez 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Ernesto Villegas Poljak 

รมว.กระทรวงกลาโหม Vladimir Padrino Lopez  

รมว.กระทรวงพัฒนาเหมืองแรเชิงนิเวศน William Serantes Pinto, Admiral 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  Delcy Eloina Rodriguez Gomez 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจสังคมนิยม Oswaldo Babera 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Yelitze Santaella 

รมว.กระทรวงไฟฟา Freddy Brito Maestro  

รมว.กระทรวงประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ Dante Rivas Quijada 

รมว.กระทรวงอาหาร Carlos Leal Telleria  

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Felix Plasencia 

รมว.กระทรวงการคาตางประเทศและการลงทุนตางประเทศ  Yomana Koteich Khatib 

รมว.กระทรวงการขนสงทางบก Hipolito Abreu Paez 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Carlos Alvarado Gonzalez 

รมว.กระทรวงท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอม Ildemaro villaroel arismendi 

และสังคมนิยมแนวระบบนเิวศ 

รมว.กระทรวงชนพ้ืนเมือง Yamiliet Mirabel De Chirino 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการผลิตแหงชาติ Jorge Arreaza Montserrat 

รมว.กระทรวงมหาดไทย ยุติธรรมและสันติ Remigio Ceballos Ichaso, Chief Admiral 

รมว.กระทรวงแรงงาน Eduardo Pinate Rodriguez 

รมว.กระทรวงโภชนาการ Luis Alberto Medina Ramirez , Maj. Gen. 

รมต.ประจำทำเนียบประธานาธิบดีและตรวจสอบการทำงาน  Jorge Marquez Monsalve, Col. 

ของรัฐบาล 

รมว.กระทรวงทัณฑสถาน Mirelys Contreras 
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รมว.กระทรวงปโตรเลียมและเหมืองแร Tareck EL Aissami Maddah 

รมว.กระทรวงแผนงาน Ricardo Menendez Prieto 

รมว.กระทรวงโยธาสาธารณะ Raul Alfonzo Paredes 

รมว.กระทรวงยุทธศาสตรและสังคมนิยมอุตสาหกรรม Juan Arias Palacio 

รมว.กระทรวงการทองเท่ียว Ali Padron Paredes 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี Gabriela Jiménez-Ramírez 

รมว.กระทรวงเกษตรในชุมชนเมือง Greicys Districts 

รมว.กระทรวงน้ำ Evelyn Vasquez Figuera 

รมว.กระทรวงสตรีและความเสมอภาคทางเพศ Margaud Godoy 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา Mervin Maldonado 

ผูวาการธนาคารชาติ Calixto Ortega Sanchez 

 

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

(ต.ค.2564) 

 

 


