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สาธารณรัฐโคลอมเบีย 

(Republic of Colombia) 
 

 
 

เมืองหลวง โบโกตา  

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต พ้ืนท่ี 1,138,910 ตร.กม. (รวม Isls de 

Malpelo, Roncador และ Serrana Bank) มีขนาดใหญอันดับ 4 ในอเมริกาใต (รองจากบราซิล อารเจนตินา

และเปรู) ตั้งอยูในจุดตอเชื่อมระหวางอเมริกากลางกับอเมริกาใต และเปนประเทศเดียวในอเมริกาใตที่มี

ชายฝงติดกับมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ และทะเลแคริบเบียน   

 
อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดทะเลแคริบเบียน (1,760 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดเวเนซุเอลา (2,341 กม.) และบราซิล (1,790 กม.)  

 ทิศใต ติดเอกวาดอร (708 กม.) และเปรู (1,494 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดปานามา (339 กม.) และมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ (1,448 กม.)  

  นอกจากนี้ ยังมีเขตแดนทางทะเลรวมกับคอสตาริกา นิการากัว ฮอนดูรัส จาเมกา สาธารณรัฐ

โดมินิกัน และเฮติ  
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ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศของโคลอมเบียแบงตามภูมิภาคออกเปน 6 ประเภท ไดแก เขตเทือกเขา 

Andes (ทางตะวันออก) พ้ืนท่ีติดมหาสมุทรแปซิฟก ชายฝงทะเลแคริบเบียน เขตท่ีราบ Llanos ปาฝนแอมะซอน 

และเกาะตาง ๆ ตั้งอยูบนสวนหนึ่งของวงแหวนไฟ (Ring of Fire) ทำใหเสี่ยงตอเหตุแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

พ้ืนท่ีสูงท่ีสุดในประเทศอยูท่ีตะวันตกของภูมิภาค Cordillera โดยมีความสูงเฉลี่ย 4,700-5,000 เมตร มีแมน้ำ    

สายหลัก 7 สาย ไดแก Magdalena, Cauca, Guaviare, Atrato, Meta, Putumayo และ Caquetá ท่ีลุม

หลัก 4 แหง ไดแก the Pacific drain, the Caribbean drain, the Orinoco Basin และ the Amazon Basin 

โดยมีแมน้ำ The Orinoco และ Amazon แบงเขตแดนระหวางโคลอมเบีย เวเนซุเอลา และเปรู โคลอมเบียมี

พ้ืนท่ี  "National Park" ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 142,682.24 กม. หรือประมาณ 12.77% ของพ้ืนท่ี 

โคลอมเบียยังมีปาไมท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง มีแหลงน้ำบริสุทธิ์ขนาดใหญ    

 

ภูมิอากาศ สภาพอากาศของโคลอมเบียแบงตามเขตพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูต่ำกวาระดับความสูง 1,000 เมตร 

เปนพ้ืนท่ีอากาศจะรอนท่ีเรียกวา Tierra Caliente อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวา 24 องศาเซลเซียส ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

ประมาณ 82.5% ของประเทศ สวนพ้ืนท่ีราบ Tierra Templada มีความสูงประมาณ 1,001-2,000 เมตร 

เปนเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนนท่ีสุด อุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 17-24 องศาเซลเซียส พ้ืนท่ี Tierra Fría  

จะเปนเขตท่ีมีอากาศหนาวเย็น ระดับความสูงของพ้ืนท่ีเฉลี่ย 2,001-3,000 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 12-17 

องศาเซลเซียส พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงระหวาง 3,000-4,000 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นและทุงหญาแบบ

เทือกเขาสูง พ้ืนท่ี Tierra Helada มีความสูงมากกวา 4,000 เมตร อุณหภูมิต่ำกวา องศาเซลเซียส มีหิมะและ

น้ำแข็งปกคลุมท้ังป  

 

ประชากร 50,882,884 คน (ป 2563) 

 

รายละเอียดประชากร  เปนลูกผสมระหวางคนเชื้อสายอินเดียนพ้ืนเมืองกับคนผิวขาว (mestizo) และ     

คนผิวขาว 87.6% Afro-Colombian ผสมผสานระหวางชาว Multatto, Raizal และ Palenquero 6.8% 

ชาวอินเดียนพ้ืนเมือง 4.3% และไมสามารถระบุได 1.4% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ป 

23.27% อายุ 15-24 ป  16.38% อายุ  25-54 ป  42.04% อายุ  55-64 ป  9.93% อายุ 65 ป ข้ึนไป 8.39 % 

อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 31.2 ป เพศชาย 30.2 ป เพศหญิง 32.2 ป อัตราการเกิด 16.51 คน 

ตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.53 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.04%  

 

ศาสนา คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 79% โปรเตสแตนต 14% อ่ืน ๆ 2% และไมสามารถระบุได 5%   

 

ภาษา ภาษาสเปนเปนภาษาราชการ 
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การศึกษา ประชากรอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปสามารถอานออกและเขียนได อัตราการรูหนังสือ 95.6% 

เพศชาย 95.4% เพศหญิง 95.9% งบประมาณดานการศึกษา 4.5% ของ GDP  

 

การกอตั้งประเทศ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดั้งเดิมอพยพมาจากพ้ืนท่ีในอเมริกากลาง (Mesoamerica) 

และแคริบเบียน กอนที่ชาวอินคาจะขยายอิทธิพลเขามา กลุมชาวสเปนเขามาตั้งรกรากครั้งแรกเมื่อป 2053 

ท่ี Santa María la Antigua del Darién จนกระท่ังชวงป 2079-2082 Nikolaus Federmann ทหารชาวเยอรมัน

เดินทางมาคนหา El Dorado หรือ "City Of Gold" ตามตำนานของชาวอินคา ทำใหชาวยุโรปจำนวนมากหลั่งไหล

มาตั้งถ่ินฐานท่ี New Granada ระหวางศตวรรษท่ี 16-17 ประกาศเอกราชจากสเปนเม่ือป 2353 โดย

นาย Simón Bolívar เปนประธานาธิบดีคนแรก เปนประเทศแรกในอเมริกาใตท่ียึดแนวทางการปกครอง

ภายใตรัฐธรรมนูญ โดยมีพรรค Liberal และพรรค Conservative (กอตั้งเม่ือป  2391 และป  2392) 

เปนพรรคการเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดในอเมริกา  

 

วันชาต ิ 20 ก.ค. (วันประกาศเอกราชจากสเปนเม่ือ 20 ก.ค.2353) 

 

การเมือง ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีซ่ึงมาจากการเลือกตั้งเปนประมุขและหัวหนา

รัฐบาล มีวาระ 4 ป และตั้งแตป 2561 กำหนดใหประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ปจจุบัน นาย Ivan Duque Marquez ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีตั้งแต 7 ส.ค.2561 การเลือกตั้งครั้งลาสุดมีข้ึน

เม่ือ 17 มิ.ย.2561 การเลือกตั้งครั้งตอไปจะจัดข้ึนใน 27 พ.ค.2565  

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝายบริหาร และแตงตั้ง ครม. 

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภาคือ วุฒิสภา มีสมาชิก 108 คน กำหนดโควตาพิเศษสำหรับ

คณะกรรมาธิการชนเผาท่ัวประเทศ 2 คน และสมาชิกพรรค People’s Alternative Revolutionary Force 

(FARC) 5 คน และสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิก 172 คน มาจากการเลือกตั้งโดยระบบ Party-list 166 คน และ

สมาชิกพรรค People’s Alternative Revolutionary Force (FARC) 5 คน (ตามท่ีกำหนดในความตกลงสันติภาพ

ป 2559) บวกกับรองประธานาธิบดี 1 คน ท้ังนี้ สมาชิกสวนใหญของท้ัง 2 สภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน มีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป การเลือกตั้งสมาชิกท้ัง 2 สภาครั้งลาสุดจัดข้ึนเม่ือ 11 มี.ค.2561 และ

ครั้งตอไปจะจัดข้ึนใน มี.ค.2565 

 ฝายตุลาการ : ประกอบดวยศาลชั้นตน ศาลฎีกา และศาลรัฐธรรมนูญ   

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Alternative Democratic Pole (PDA) นาย Jorge Enrique 

Robledo เปนหัวหนาพรรค พรรค Citizens Option (Opcion Ciudadana-OC) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ the 

National Integration Party (PIN) นาย Angel Alirio Moreno เปนหัวหนาพรรค พรรค Conservative 

Party (PC) นาย Hernan Andrade เปนหัวหนาพรรค พรรค Democratic Center Party (CD) มีนาย Alvaro 

Uribe Velez เปนหัวหนาพรรค พรรค Green Alliance มีนาง Claudia Lopez Hernandez เปนหัวหนา

พรรค พรรค Humane Colombia นาย Gustavo Petro เปนหัวหนาพรรค พรรค Liberal Party (PL) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mesoamerica
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_la_Antigua_del_Dari%C3%A9n
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Federmann
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Dorado
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_Conservative_Party
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มีนาย Cesar Gaviria เปนหัวหนาพรรค พรรค People's Alternative Revolutionary Force หรือ  FARC 

มีนาย Rodrigo Londono Echeverry เปนหัวหนาพรรค พรรค Radical Change (CR) มีนาย Rodrigo 

Lara Restrepo เปนหัวหนาพรรค พรรค Social National Unity Party (U Party) มีนาย Roy Barreras 

เปนหัวหนาพรรค   

 กลุมกดดันทางการเมือง สหภาพแรงงานกลาง (Central Union of Workers หรือ CUT) 

กลุม  Colombian Confederation of Workers หรือ CTC กลุม General Confederation of Workers 

หรือ CGT กลุมกบฎ National Liberation Army หรือ ELN และกลุมกองกำลังบางสวนของ Revolutionary 

Armed Forces of Colombia หรือ FARC  

 ปญหาขัดแยงระหวางประเทศ มีปญหาเขตแดนทางบกและทางทะเลกับนิการากัว และ

เวเนซุเอลา ปญหาองคกรอาชญากรรมท่ีเก่ียวของกับการคายาเสพติด ความเคลื่อนไหวของกลุมติดอาวุธและ 

กองกำลังก่ึงทหารตามแนวพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบานโดยรอบ ปญหาความขัดแยงและอาชญากรรม 

ในพ้ืนท่ีทำใหชาวโคลอมเบียในพ้ืนท่ีอพยพไปยังประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงปญหาทางการเมืองในเวเนซุเอลา  

ทำใหมีผูอพยพชาวเวเนซุเอลาพำนักในโคลอมเบียประมาณ 681,396 คน อยางไรก็ตาม เวเนซุเอลาแถลง 

เม่ือ 4 ต.ค.64 วาเตรียมเปดพรมแดนระหวางเวเนซุเอลา-โคลอมเบีย ระยะทาง 2,000 ก.ม. อีกครั้งหลังจาก

เวเนซุเอลาปดพรมแดนตั้งแต ก.พ.2561  

 

เศรษฐกิจ โคลอมเบียเปนประเทศท่ีวางนโยบายเศรษฐกิจและการเงินมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจของ

โคลอมเบียไดรับประโยชนอยางมากจากการทำความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement-FTA) กับ

ประเทศตาง ๆ แตก็ไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก คาเงินดอลลารสหรัฐแข็งคาและ

ปญหาเงินเฟอ การท่ีโคลอมเบียพ่ึงพาภาคการสงออกพลังงานและสินแรสงผลทำใหราคาสินคาโภคภัณฑ    

เพ่ิมสูงข้ึน โคลอมเบียยังเปนประเทศผูสงออกถานหินสำคัญอันดับท่ี 4 ของโลก เปนผูสงออกกาแฟและดอกไม

อันดับท่ี 2 ของโลก และเปนประเทศผูสงออกน้ำมันสำคัญอันดับท่ี 4 ของประเทศลาตินอเมริกา แตการพัฒนา

เศรษฐกิจกลับมีอุปสรรคจากปญหาขาดแคลนสาธารณูปโภค ความไมเทาเทียมกันทางสังคม ปญหาความ

ยากจน การคายาเสพติดและสถานการณความม่ันคงท่ีไมแนนอน   

 แมวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของโคลอมเบียจะอยูที่ 4.7% มาเปนเวลานาน 

แตป 2559 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโคลอมเบียลดลงเหลือ 2% และป 2563 ลดลงเหลือ - 6.85% 

เนื่องจากผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (El Niño) การประทวงของกลุมผูประกอบการ

ขนสงทำใหราคาอาหารและพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19  

 โคลอมเบียลงนามความตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ มากกวา 12 ประเทศ และเปน

สมาชิกกอตั้งของ Pacific Alliance ซึ่งเปนกลุมการคาในภูมิภาค รวมกับชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโกและเปรู 

เพื่อสงเสริมการคาและเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงเขารวมเปนสมาชิก OECD เม่ือป 2556 โคลอมเบียเพ่ิม

ความรวมมือดานการคากับสหรัฐฯ อยางมากตั้งแตป 2560 เปนประเทศคูคาท่ีโคลอมเบียไดรับประโยชนจาก

การทำความตกลง FTA แตยังคงไมสามารถสงสินคาเขาไปยังตลาดในสหรัฐฯ ไดอยางเต็มท่ีเนื่องจากปญหา

ขาดความหลากหลายของสินคา ปญหาการกีดกันการคาที่ไมใชอัตราพิกัดศุลกากร ในสินคาประเภทสุรา 

เอทิลแอลกอฮอล เวชภัณฑ และสิทธิแรงงาน 
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  ท้ังนี้ รัฐบาลโคลอมเบียไมสามารถจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมายประมาณ 6,000 ลาน

ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1.87 แสนลานบาท ในป 2564 หลังเกิดเหตุกลุมผูชุมนุมจำนวนมากกวา 10,000 คน 

รวมตัวบริเวณอาคารรัฐสภาในกรุงโบโกตา เม่ือ พ.ค.2564 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : โคลอมเบียเปโซ (Colombian pesos-COP) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 3,881.36 COP 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 บาท : 118.74 COP (พ.ย.2564) 

  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โคลอมเบียมีคณะวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวา 3,950 กลุม 

โดยมีองคการ iNNpulsa ซ่ึงเปนองคกรของรัฐท่ีสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบกิจการดานงานวิจัย มีการตั้ง 

Co-working Spaces เพื่อรองรับการลงทุนขนาดเล็ก-ใหญของชุมชน โครงการวิจัยดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนคนรุนใหมท่ีมีความสนใจการทำงานดานวิทยาศาสตรประสบความสำเร็จอยางมาก 

นอกจากนี้ ยังมี International Center for Tropical Agriculture ซ่ึงตั้งอยูในโคลอมเบียเพ่ือศึกษาปญหา

โลกรอนและความม่ันคงดานอาหาร มีงานนวัตกรรมทางการแพทย เชน เครื่องมือผาตัดหลอดเลือดหัวใจ 

เทคนิคการผาตัดดวงตาและการรักษาผูปวยท่ีมีอาการน้ำค่ังในสมอง ดานเทคโนโลยีการทหาร โคลอมเบีย

ออกแบบและสรางเครื่องปองกันขีปนาวุธ หุนยนตท่ีใชทางการทหาร วัตถุระเบิด เรดาร และ Simulators  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 271,347 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : - 6.85%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 13,748 ลานดอลลารสหรัฐ  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 5,332.7 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 19.30 ลานคน   

อัตราการวางงาน : 10.5%  

อัตราเงินเฟอ : 1.429%  

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 8,400 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก : 39,140 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ปโตรเลียม ถานหิน มรกต กาแฟ นิกเกิล ทองคำ ดอกไมตัดดอก กลวยหอม เสื้อผาและ

เครื่องประดับ  

คูคาสำคัญ : สหรัฐฯ (31%) จีน (11%) ปานามา (6%) เอกวาดอร (5%)  

มูลคาการนำเขา : 51,560 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขา : อุปกรณดานอุตสาหกรรม อุปกรณดานการขนสง สินคาอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑ

กระดาษ เชื้อเพลิง และกระแสไฟฟา 
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คูคาสำคัญ : สหรัฐฯ (27%) จีน (20%) เม็กซิโก (7%) บราซิล (6%)  

ทุนสำรองตางประเทศ : 53,200 ลานดอลลารสหรัฐ 

งบประมาณแผนดิน : 83,350 ลานดอลลารสหรัฐ   

หนี้ตางประเทศ : 135,644 ลานดอลลารสหรัฐ  

หนี้สาธารณะ : 49.4% ของ GDP  

 

การทหาร กองทัพโคลอมเบียมีกำลังพล 293,200 นาย ทบ. 223,150 นาย ทร. 56,400 นาย ทอ. 

13,650 นาย กำลังพลสำรอง 34,950 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 187,900 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก     

รถลำเลียงพลหุมเกราะ 669 คัน รถถังปนใหญอัตตาจร 6 กระบอก ปนใหญชนิดลาก 110 กระบอก เครื่องบิน 

490 เครื่อง เครื่องบินโจมตี/สกัดก้ัน 21 เครื่อง เครื่องบินโจมตี 59 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 71 เครื่อง 

เครื่องบินฝก 105 เครื่อง เฮลิคอปเตอร 272 เครื่อง เรือฟริเกต 4 ลำ เรือ Corvettes 1 ลำ เรือดำน้ำ 11 ลำ

และเรือลาดตระเวนชายฝง 70 ลำ งบประมาณดานการทหาร 8,140 ลานดอลลารสหรัฐ (3% ของ GDP)  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  BCIE, BIS, CAN, Caricom (observer), CD, CDB, CELAC, EITI 

(candidate country), FAO, G-3, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), 

ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, 

ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, Mercosur (associate), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, Pacific 

Alliance, PCA, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, 

WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO  

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 836 แหง ใชการไดดี 121 แหง เสนทางรถไฟ 2,141 กม. 

ถนนระยะทาง 206,500 กม. เสนทางน้ำ 24,725 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐาน 7.012 ลานเลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 66.28 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +57 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 36,939,869 คน รหัส

อินเทอรเน็ต .co 

 

การเดินทาง นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตองการเดินทางเขาโคลอมเบียตองกรอกเอกสารของทางการ

โคลอมเบียกอนเดินทางเขาประเทศ โดยไมตองไดรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แตหากมีประวัติการสัมผัส   

ผูติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการท่ีเขาขายติดเชื้อดังกลาว จะไมไดรับอนุญาตใหเดินทางเขาประเทศ  

 สำหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทย ไดรับการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง (พำนักไดไมเกิน 90 วัน) ผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาตองขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง แตหาก      

มีวีซาเขาสหรัฐฯ หรือ Schengen หรือมีถ่ินพำนักถาวรในสหรัฐฯ สามารถเดินทางเขาโคลอมเบียไดโดยไมตอง

ขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (ตม.โคลอมเบียจะเปนผูกำหนดวาจะใหพำนักนานเทาใด) สามารถติดตอขอตรวจ

ลงตราหนังสือเดินทางไดที่ สอท.โคลอมเบียประจำประเทศไทย ที่แอทเทนนีทาวเวอร ชั้น 18 เลขที่ 63 
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ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 และตองฉีดวัคซีนปองกันไขเหลืองกอนเดินทางอยางนอย    

10 วัน โดยมีหลักฐานการฉีดวัคซีนติดตัวไวแสดงระหวางการเดินทาง นอกจากนี้ โคลอมเบียยังเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง

ตอการระบาดของไวรัส Zika มีความเสี่ยงจากภัยกอการรายและอาชญากรรมในบางพ้ืนท่ีของประเทศ  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โคลอมเบียเปนประเทศท่ี 11 ของโลก 

ท่ีมีผูปวยมากกวา 5 ลานคน ซ่ึงสงผลกระทบตอคนยากจนและชนชั้นแรงงาน ทำใหชาวโคลอมเบียวางงานกวา 

4 ลานคน โดยโคลอมเบียมีบทบาทนำในการขอใหประชาคมโลกชวยเหลือประเทศรายไดต่ำในการเจรจาซ้ือวัคซีน 

COVID-19 เพ่ือใหโลกสามารถสรางภูมิคุมกันหมูไดในป 2564 โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอเมริกาใตท่ีประสบภาวะ

ขาดแคลนวัคซีน 

  2) ความเสี่ยงในการดำเนินการตามกระบวนการสันติภาพระหวางรัฐบาลโคลอมเบีย และ

กลุมกองทัพปฏิวัติโคลอมเบียหรือกลุม FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) หลังโคลอมเบีย

เปลี่ยนรัฐบาลภายใตการนำของประธานาธิบดี Ivan Duque Marquez ซ่ึงมีแนวความคิดไมเห็นดวยกับการ

ใหสิทธิสมาชิกระดับนำของกลุม FARC ดำรงตำแหนงทางการเมืองโดยไมตองรับโทษท่ีเก่ียวของกับการสังหาร

ประชาชน การลักพาตัว เรียกคาไถและคายาเสพติด ในชวงสงครามกลางเมือง  

  3) การแยกตัวของสมาชิกกลุม FARC ท่ีไมเห็นดวยกับแนวทางการปรองดองของรัฐบาล

โคลอมเบีย  

  4) การเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลโคลอมเบียกับกลุม National Liberation Army (ELN)   

  5) ปญหายาเสพติด โคลอมเบียเปนประเทศผูผลิตยาเสพติดท่ีสำคัญ (โคคา ฝนและกัญชา) 

รวมถึงเปนผูผลิตโคเคนรายใหญท่ีสุดของโลก ตลาดสำคัญคือสหรัฐฯ และตลาดยาเสพติดท่ีสำคัญอ่ืน ๆ ของโลก

รวมท้ังเปนแหลงฟอกเงินของพอคายาเสพติดผานตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดมืด ตั้งแตป 2560 มีรายงาน

ตรวจพบการลักลอบนำเขาโคเคนจากโคลอมเบียมายังไทยบอยครั้งข้ึน  

  6) โคลอมเบียประกาศเม่ือ ส.ค.2564 วาจะรับผูลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวน 4,000 คน มาพำนัก

ในประเทศชั่วคราว กอนยายถ่ินฐานไปสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ จะสนับสนุนคาใชจายแกผูลี้ภัยท้ังหมด 

  7) คิวบา โคลอมเบีย และแอฟริกาใต ลงนามเปนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) กับ

อาเซียนอยางเปนทางการเม่ือ 10 พ.ย.2563 ซ่ึง TAC เปนความตกลงท่ีประเทศนอกภูมิภาคท่ีตองการเขามา 

มีความเก่ียวพันกับอาเซียนในลักษณะตาง ๆ ตองลงนามความตกลงวาจะสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ 

ในภูมิภาครวมกัน (ปจจุบันมีประเทศท่ีลงนามกับอาเซียนแลว 43 ประเทศ) 

 

ความสัมพันธไทย-โคลอมเบีย 

 ไทยและโคลอมเบียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 20 เม.ย.2522 ครบรอบ 

35 ปของความสัมพันธระหวางกันเม่ือป 2557 โดย สอท.ไทย ณ ลิมา เปรู มีเขตอาณาครอบคลุมโคลอมเบีย 

และแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ โบโกตา คนแรกเม่ือ 16 พ.ย.2531 โคลอมเบียเคยเปด สอท. ในไทยเม่ือป 2535 
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แตตองปดลงตั้งแต 28 ก.พ.2542 ดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ และแตงตั้งให ออท. ณ กัวลาลัมเปอร เปน ออท.

ประจำไทยอีกตำแหนงหนึ่ง ตอมาทางทางโคลอมเบียไดยื่นคำขอเปด สอท.โคลอมเบียประจำประเทศไทยอีกครั้ง 

(ครม.มีมติอนุมัติเม่ือ 2 ต.ค.2555) ปจจุบันมีนางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad) 

ดำรงตำแหนง ออท.  

  นอกจากนี้ เม่ือ 11 ก.ค.2556 รมว.กระทรวงการตางประเทศไทยและโคลอมเบียลงนามในความ

ตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหวางสองประเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกและ

เพ่ิมการแลกเปลี่ยนการเยือนท้ังในระดับสูงและระดับเจาหนาท่ี ท้ังนี้ ไทยและโคลอมเบียเพ่ิมพูนความรวมมือ

ระหวางกันมากข้ึนท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนสนับสนุนการจัดการประชุม Bilateral 

Consultations เพ่ือเปนกลไกในการสงเสริมและขยายความรวมมือระหวางกันในทุกมิติ 

 ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การคาไทยกับโคลอมเบียเม่ือป 2563 มูลคา 7,474.63 ลานบาท  

ไทยสงออก 5,664.19 ลานบาท และนำเขา 1,810.44 ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 3,853.74 ลานบาท 

สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก ผลิตภัณฑยาง เครื่องซักผาและซักแหงและสวนประกอบ ดายและเสนใย

ประดิษฐ ผลิตภัณฑอลูมิเนียม เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล ขณะท่ีไทยนำเขา เพชรพลอย 

อัญมณี เงินแทงและทองคำ ถานหิน  เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ  สินแรโลหะอ่ืน ๆ เคมีภัณฑ  

  ท้ังสองฝายขยายความรวมมือทางดานการคาและการลงทุนระหวางกันมากข้ึน โดยเฉพาะ

การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม ซ่ึงท้ังสองประเทศมีศักยภาพ โดยไทยชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจสีสม (Orange 

Economy) ของโคลอมเบีย ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของไทยท่ีมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ิน 

ใหเปนวิสาหกิจชุมชนขนาดยอมในรูปแบบ SMEs พรอมท้ังสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู 

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการระหวางกัน ตลอดจนเชิญชวนใหโคลอมเบีย 

ใชไทยเปนฐานในการลงทุนเพ่ือขยายตลาดเขาสูประเทศอาเซียนตามนโยบาย Thailand Plus One 

 ความตกลงสำคัญ : ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสำหรับผูถือหนังสือเดินทาง

ทูตและหนังสือเดินทางราชการ ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางมูลนิธิโครงการหลวงกับ

หนวยงาน Presidencial Against Ililliicit Crops (PCI), Accion Social ของโคลอมเบียเพ่ือแลกเปลี่ยนองค

ความรูในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีปลูกพืชเสพติด 

 ไทยและโคลอมเบียมีความรวมมือดานวิชาการในกรอบทวิภาคี โดย Presidential Agency 

of International Cooperation of Colombia (APC) ของโคลอมเบีย ตองการรวมมือกับไทยในหลายสาขา

ท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญ เชน การปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเสพติด การทองเท่ียว การพัฒนาพลังงานชีวมวล 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และการพัฒนาศูนยกลางการแพทยและพยาบาลและความรวมมือ

ในกรอบพหุภาคี โดยโคลอมเบียไดสงผูแทนเขารวมในโครงการกรอบความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออก

และลาตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin American Cooperation-FEALAC) อาทิ การอบรม

หลักสูตร Tourism Management โครงการบัวแกวสัมพันธ ซึ่งเนนดานการทองเที่ยว ประมงและ SMEs 

การประชุมเชิงปฏิบัติการดานยาเสพติด โครงการฝกอบรมดานการลดความยากจน (Poverty Reduction) 

การประชุมวาดวยความรวมมือดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติระหวางสมาชิก FEALAC    



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

9 

  ขณะท่ีไทยพรอมสนับสนุนทุนฝกอบรมในสาขาท่ีไทยมีศักยภาพแกชาวโคลอมเบียเชนกัน 

ตลอดจนยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณดานการบริหารจัดการท่ีดิน การปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด และ 

การทองเท่ียวปาเชิงอนุรักษแกโคลอมเบีย นอกจากนี้ ไทยและโคลอมเบียลงนามบันทึกความเขาใจ ดานการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพระหวางกันระหวางการเยือนโคลอมเบียของ รมว.กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไทย 

เม่ือ 16 ก.ย.2558  

 ปจจุบัน มวยไทยเริ่มเปนท่ีนิยมแพรหลายในโคลอมเบีย และมีชาวโคลอมเบียเดินทางมา

ฝกหัดมวยไทยท่ีประเทศไทยดวย โรงเรียนสอนฝกหัดมวยไทยโบราณรามเกียรติ์ในโคลอมเบียไดจัดสัมมนาการ

ไหวครูมวยไทยภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหกับนักเรียนและสมาชิก International Muay Thai Academy 

เม่ือ 15 ก.พ.2558 

 

------------------------------------------------ 
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Iván Duque Márquez 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีโคลอมเบีย  

 

เกิด 1 ส.ค.2519 (อายุ 46 ป/ป 2565) เกิดที ่โบโกตา เปนบุตรของนาง Juliana 

 Márquez Tono ซ่ึงเปนนักรัฐศาสตร กับนาย Iván Duque Escobar ซ่ึงเคยดำรง

 ตำแหนงผูวาราชการรัฐ Antioquia อดีต รมว.เหมืองแรและพลังงาน  

 

ศาสนา คริสตนิกายโรมันคาทอลิก  

 

ครอบครัว สมรสกับนาง María Juliana Ruiz Sandoval มีบุตรสาว 3 คน ไดแก Luciana,  

 Matías และ Eloísa 

 

การศึกษา จบการศึกษาดานกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Sergio Arboleda University ใน

 โบโกตาเม่ือป 2543 ตอมาจบนิติศาสตรมหาบัณฑิตดานกฎหมายเศรษฐกิจระหวาง

 ประเทศจาก American University และปริญญาเอกดานการบริหารรัฐกิจจาก

 มหาวิทยาลัย Georgetown ในวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2544-2553          - ทำงานท่ี Inter-American Development Bank (IDB) ในตำแหนงท่ีปรึกษาอาวุโส 

  ในคณะกรรมการบริการระหวางโคลอมเบีย เปรูและเอกวาดอร ท่ีปรึกษาประธานาธิบดี

  โคลอมเบีย และ ผอ.กองวัฒนธรรม ความเปนปกแผนทางสังคมและการสรางสรรค  

ป 2553-2554           - ทำงานเปนท่ีปรึกษาดานตางประเทศของอดีตประธานาธิบดี Álvaro Uribe Vélez

  กอนทำงานเปนท่ีปรึกษาของกองการวิจัยองคการสหประชาชาติ ไดรับการแตงต้ัง

  จากเลขาธิการองคการสหประชาชาติใหตรวจสอบปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอล

  และตุรกีจากกรณีปญหา Mavi Marmara เม่ือป 2553 
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ประวัติการทำงานทางการเมือง 

ป 2557           - เดินทางกลับโคลอมเบียเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในสังกัดพรรค

  Democratic Center ของอดีตประธานาธิบดี Uribe มีบทบาทสำคัญในการราง

  กฎหมาย 4 ฉบับ ไดแก กฎหมายลาคลอด กฎหมายคุมครองสิทธิแรงงาน 

  กฎหมายการใหเงินกูเพ่ือการศึกษา และกฎหมายคุมครองและพัฒนาอุตสาหกรรม

  ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม 

ม.ค.2561            -  ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหนงประธานาธิบดีในนามพรรค Democratic Center 

17 มิ.ย.2561  -  ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีดวยคะแนน 54%  

 

ขอมูลสวนตัว  

 - เขียนหนังสือ ไดแก Monetary Sins, Machiavelli in Colombia, Orange    

  Effect, IndignAcción (IndignAction), The Future is at the Political Center  

  (El futuro está en el centro) และรวมเขียนหนังสือ The Orange Economy : 

  An Infinite Opportunity   

 - เปนผูรวมกอตั้ง นสพ. El Colombiano, Portafolio, El Tiempo รวมถึงเปน 

  บรรณาธิการ นสพ. El Tiempo และ นสพ. El País ในสเปน  

 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีโคลอมเบีย 

 

ประธานาธิบดี  Ivan Duque Marquez 

รองประธานาธิบดี  Marta Lucia Ramirez 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Daniel Palacios 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Marta Lucía Ramírez  

รมว.กระทรวงการคลังและสินเชื่อสาธารณะ  Jose Manuel Restrepo Abondano 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกฎหมาย Wilson Ruiz Orejuela 

รมว.กระทรวงกลาโหม Diego Molano 

รมว.กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท Rodolfo Enrique Zea 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและการปองกันสังคม Fernando Ruiz Gomez 

รมว.กระทรวงแรงงาน Ángel Custodio Cabrera Báez 

รมว.กระทรวงเหมืองแรและพลังงาน Diego Mesa Puyo 

รมว.กระทรวงการคา อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว Maria Ximena Lombana 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ María Victoria Angulo 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน Carlos Eduardo Correa Escaf 

รมว.กระทรวงท่ีอยูอาศัย เมืองและเขตแดน Jonathan Malagon   

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Carmen Ligia Valderrama 

รมว.กระทรวงขนสง Angela Maria Orozco Gómez 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Angélica Mayolo 

รมว.กระทรวงการกีฬา Guillermo Herrera Castaño 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  Tito José Crissien 
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