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สาธารณรัฐโคลอมเบีย 

(Republic of Colombia) 
 

 
 

เมืองหลวง โบโกตา  

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู-ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต= พ้ืนท่ี 1,138,910 ตร.กม. (รวม Isls de Malpelo, 

Roncador และ Serrana Bank) มีขนาดใหญ-อันดับ 4 ในอเมริกาใต= (รองจากบราซิล อาร`เจนตินาและเปรู) 

ต้ังอยู-ในจุดต-อเช่ือมระหว-างอเมริกากลางกับอเมริกาใต= และเปcนประเทศเดียวในอเมริกาใต=ท่ีมีชายฝfgงติดกับ

มหาสมุทรแปซิฟjกเหนือ และทะเลแคริบเบียน   

 
อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดทะเลแคริบเบียน (1,760 กม.) 

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

 ทิศใต= ติดเอกวาดอร̀ (708 กม.) และเปรู (1,494 กม.) 

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

  นอกจากน้ี ยังมีเขตแดนทางทะเลร-วมกับคอสตาริกา นิการากัว ฮอนดูรัส จาเมกา สาธารณรัฐ

โดมินิกัน และเฮติ  
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ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศของโคลอมเบียแบ-งตามภูมิภาคออกเปcน 6 ประเภท ได=แก- เขตเทือกเขา 

Andes (ทางตะวันออก) พ้ืนท่ีติดมหาสมุทรแปซิฟjก ชายฝfgงทะเลแคริบเบียน เขตท่ีราบ Llanos ปwาฝนแอมะซอน 

และเกาะต-าง ๆ ต้ังอยู-บนส-วนหน่ึงของวงแหวนไฟ (Ring of Fire) ทำให=เส่ียงต-อเหตุแผ-นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 

พ้ืนท่ีสูงท่ีสุดในประเทศอยู-ท่ีตะวันตกของภูมิภาค Cordillera โดยมีความสูงเฉล่ีย 4,700-5,000 เมตร มีแม-น้ำ    

สายหลัก 7 สาย ได=แก- Magdalena, Cauca, Guaviare, Atrato, Meta, Putumayo และ Caquetá 

ท่ีลุ-มหลัก 4 แห-ง ได=แก- the Pacific drain, the Caribbean drain, the Orinoco Basin และ the Amazon Basin 

โดยมีแม-น้ำ The Orinoco และ Amazon แบ-งเขตแดนระหว-างโคลอมเบีย เวเนซุเอลา และเปรู โคลอมเบียมี

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

โคลอมเบียยังมีปwาไม=ท่ีมีความอุดมสมบูรณ̀สูง มีแหล-งน้ำบริสุทธ์ิขนาดใหญ-    

 

ภูมิอากาศ สภาพอากาศของโคลอมเบียแบ-งตามเขตพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีท่ีอยู-ต่ำกว-าระดับความสูง 1,000 เมตร 

เปcนพ้ืนท่ีอากาศจะร=อนท่ีเรียกว-า Tierra Caliente อุณหภูมิเฉล่ียสูงกว-า 24 องศาเซลเซียส ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี

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

เปcนเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยู-หนาแน-นท่ีสุด อุณหภูมิเฉล่ียระหว-าง 17-24 องศาเซลเซียส พ้ืนท่ี Tierra Fría  

จะเปcนเขตท่ีมีอากาศหนาวเย็น ระดับความสูงของพ้ืนท่ีเฉล่ีย 2,001-3,000 เมตร อุณหภูมิเฉล่ียระหว-าง 12-17 

องศาเซลเซียส พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงระหว-าง 3,000-4,000 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นและทุ-งหญ=าแบบ

เทือกเขาสูง พ้ืนท่ี Tierra Helada มีความสูงมากกว-า 4,000 เมตร อุณหภูมิต่ำกว-า องศาเซลเซียส มีหิมะและ

น้ำแข็งปกคลุมท้ังป�  

 

ประชากร 51 ล=านคน (ป� 2564) เปcนลูกผสมระหว-างคนเช้ือสายอินเดียนพ้ืนเมืองกับคนผิวขาว (mestizo) 

และคนผิวขาว 87.6% Afro-Colombian ผสมผสานระหว-างชาว Multatto, Raizal และ Palenquero 

6.8% ชาวอินเดียนพ้ืนเมือง 4.3% และไม-สามารถระบุได= 1.4% อัตราส-วนประชากรจำแนกตามอายุ : 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 % 

อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 31.2 ป� เพศชาย 30.2 ป� เพศหญิง 32.2 ป� อัตราการเกิด 15.21 คน         

ต-อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.73 คนต-อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.59%  

 

ศาสนา คริสต̀นิกายโรมันคาทอลิก 79% โปรเตสแตนต̀ 13% อ่ืน ๆ 2% และไม-สามารถระบุได= 6% 

   

ภาษา ภาษาสเปนเปcนภาษาราชการ 

 

การศึกษา ประชากรอายุตั้งแต- 15 ป�ขึ้นไปสามารถอ-านออกและเขียนได= อัตราการรู=หนังสือ 96% 

เพศชาย 95% เพศหญิง 96% งบประมาณด=านการศึกษา 4.9% ของ GDP 
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การก0อต้ังประเทศ ประชาชนท่ีอาศัยอยู-ในพ้ืนท่ีด้ังเดิมอพยพมาจากพ้ืนท่ีในอเมริกากลาง (Mesoamerica) 

และแคริบเบียน ก-อนที่ชาวอินคาจะขยายอิทธิพลเข=ามา กลุ-มชาวสเปนเข=ามาตั้งรกรากครั้งแรกเมื่อป� 2053 

ท่ี Santa María la Antigua del Darién จนกระท่ังช-วงป� 2079-2082 Nikolaus Federmann ทหารชาวเยอรมัน

เดินทางมาค=นหา El Dorado หรือ "City Of Gold" ตามตำนานของชาวอินคา ทำให=ชาวยุโรปจำนวนมากหล่ังไหล

มาต้ังถ่ินฐานท่ี New Granada ระหว-างศตวรรษท่ี 16-17 ประกาศเอกราชจากสเปนเม่ือป� 2353 โดย

นาย Simón Bolívar เปcนประธานาธิบดีคนแรก เปcนประเทศแรกในอเมริกาใต=ท่ียึดแนวทางการปกครอง

ภายใต= รัฐธรรมนูญ โดยมีพรรค Liberal และพรรค Conservative (ก-อต้ังเม่ือป�  2391 และป� 2392) 

เปcนพรรคการเมืองท่ีเก-าแก-ท่ีสุดในอเมริกา  

 

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

 

การเมือง ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีซ่ึงมาจากการเลือกต้ังเปcนประมุขและหัวหน=า

รัฐบาล มีวาระ 4 ป� และต้ังแต-ป� 2561 กำหนดให=ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน-งได=เพียงวาระเดียว      

การเลือกต้ังประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบท่ีสองเม่ือ 19 มิ.ย.2565 ปรากฏว-า นายกุสตาโว เปโตร ผู=สมัครจาก

พรรคฝwายซ=ายและอดีตนายกเทศมนตรีโบโกตาได=รับเลือกต้ังให=เปcนประธานาธิบโคลอมเบียคนใหม-  

   ฝwายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝwายบริหาร และแต-งต้ัง ครม. 

 ฝwายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภาคือ วุฒิสภา มีสมาชิก 108 คน กำหนดโควตาพิเศษสำหรับ

คณะกรรมาธิการชนเผ-าท่ัวประเทศ 2 คน และสมาชิกพรรค Commons หรือช่ือเดิม People’s Alternative 

Revolutionary Force (FARC) 5 คน และสภาผู=แทนราษฎรมีสมาชิก 188 คน มาจากการเลือกต้ังโดยระบบ 

Party-list 183 คน และสมาชิกพรรค Commons  5 คน (ตามท่ีกำหนดในความตกลงสันติภาพป� 2559) ท้ังน้ี 

สมาชิกส-วนใหญ-ของทั้ง 2 สภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน-ง 4 ป� 

การเลือกต้ังสมาชิกท้ัง 2 สภาคร้ังล-าสุดจัดข้ึนเม่ือ 13 มี.ค.2565 

 ฝwายตุลาการ : ประกอบด=วยศาลช้ันต=น ศาลฎีกา และศาลรัฐธรรมนูญ   

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

Robledo เปcนหัวหน=าพรรค พรรค Citizens Option (Opcion Ciudadana-OC) หรือท่ีรู=จักกันในช่ือ the 

National Integration Party (PIN) นาย Angel Alirio Moreno เปcนหัวหน=าพรรค พรรค Conservative 

Party (PC) นาย Hernan Andrade เปcนหัวหน=าพรรค พรรค Democratic Center Party (CD) มีนาย Alvaro 

Uribe Velez เปcนหัวหน=าพรรค พรรค Green Alliance มีนาง Claudia Lopez Hernandez เปcนหัวหน=า

พรรค พรรค Humane Colombia นาย Gustavo Petro เปcนหัวหน=าพรรค พรรค Liberal Party (PL) 

มีนาย Cesar Gaviria เปcนหัวหน=าพรรค พรรค People's Alternative Revolutionary Force หรือ  FARC 

มีนาย Rodrigo Londono Echeverry เปcนหัวหน=าพรรค พรรค Radical Change (CR) มีนาย Rodrigo 

Lara Restrepo เปcนหัวหน=าพรรค พรรค Social National Unity Party (U Party) มีนาย Roy Barreras 

เปcนหัวหน=าพรรค   
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 กลุ-มกดดันทางการเมือง สหภาพแรงงานกลาง (Central Union of Workers หรือ CUT) 

กลุ-ม Colombian Confederation of Workers หรือ CTC กลุ-ม General Confederation of Workers 

หรือ CGT กลุ-มกบฎ National Liberation Army หรือ ELN และกลุ-มกองกำลังบางส-วนของ Revolutionary 

Armed Forces of Colombia หรือ FARC  

 ปfญหาขัดแย=งระหว-างประเทศ มีปfญหาเขตแดนทางบกและทางทะเลกับนิการากัว และ

เวเนซุเอลา ปfญหาองค̀กรอาชญากรรมท่ีเก่ียวข=องกับการค=ายาเสพติด ความเคล่ือนไหวของกลุ-มติดอาวุธและ 

กองกำลังก่ึงทหารตามแนวพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ=านโดยรอบ ปfญหาความขัดแย=งและอาชญากรรม 

ในพ้ืนท่ีทำให=ชาวโคลอมเบียในพ้ืนท่ีอพยพไปยังประเทศเพ่ือนบ=าน รวมถึงปfญหาทางการเมืองในเวเนซุเอลา  

ทำให=มีผู=อพยพชาวเวเนซุเอลาพำนักในโคลอมเบียประมาณ 681,396 คน อย-างไรก็ดี เวเนซุเอลากลับมาเปjด

พรมแดนระหว-างเวเนซุเอลา-โคลอมเบีย ระยะทาง 2,219 ก.ม. เม่ือก.ย.2565 อีกคร้ังหลังจากปjดพรมแดน

ต้ังแต- ก.พ.2561  

 

เศรษฐกิจ โคลอมเบียเปcนประเทศท่ีวางนโยบายเศรษฐกิจและการเงินมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจของ

โคลอมเบียได=รับประโยชน̀อย-างมากจากการทำความตกลงการค=าเสรี (Free Trade Agreement-FTA) กับ

ประเทศต-าง ๆ แต-ก็ได=รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ค-าเงินดอลลาร̀สหรัฐแข็งค-าและ

ปfญหาเงินเฟªอ การท่ีโคลอมเบียพ่ึงพาภาคการส-งออกพลังงานและสินแร-ส-งผลทำให=ราคาสินค=าโภคภัณฑ̀    

เพ่ิมสูงข้ึน โคลอมเบียยังเปcนประเทศผู=ส-งออกถ-านหินสำคัญอันดับท่ี 4 ของโลก เปcนผู=ส-งออกกาแฟและดอกไม=

อันดับท่ี 2 ของโลก และเปcนประเทศผู=ส-งออกน้ำมันสำคัญอันดับท่ี 4 ของประเทศลาตินอเมริกา แต-การพัฒนา

เศรษฐกิจกลับมีอุปสรรคจากปfญหาขาดแคลนสาธารณูปโภค ความไม-เท-าเทียมกันทางสังคม ปfญหาความยากจน 

การค=ายาเสพติดและสถานการณ̀ความม่ันคงท่ีไม-แน-นอน   

 เศรษฐกิจโคลอมเบียมีแนวโน=มฟ¬นตัวดีข้ึน โดยธนาคารกลางโคลอมเบียคาดการณ̀ว-า

เศรษฐกิจของโคลอมเบียจะขยายตัวอยู-ท่ี 7.6% ในป� 2565 และ 0.7% ในป� 2566 รัฐบาลโคลอมเบียให=

ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร=างสรรค̀  พร=อมกับต้ังเปªาหมายให=โคลอมเบีย

เปcนผู=นําด=านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค  

 โคลอมเบียลงนามความตกลงการค=าเสรีกับประเทศต-าง ๆ มากกว-า 12 ประเทศ และเปcน

สมาชิกก-อตั้งของ Pacific Alliance ซึ่งเปcนกลุ-มการค=าในภูมิภาค ร-วมกับชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโกและเปรู 

เพื่อส-งเสริมการค=าและเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงเข=าร-วมเปcนสมาชิก OECD เม่ือป� 2556 โคลอมเบียเพ่ิม

ความร-วมมือด=านการค=ากับสหรัฐฯ อย-างมากต้ังแต-ป� 2560 เปcนประเทศคู-ค=าท่ีโคลอมเบียได=รับประโยชน̀จาก

การทำความตกลง FTA แต-ยังคงไม-สามารถส-งสินค=าเข=าไปยังตลาดในสหรัฐฯ ได=อย-างเต็มท่ี เน่ืองจากปfญหา

ขาดความหลากหลายของสินค=า ปfญหาการกีดกันการค=าที่ไม-ใช-อัตราพิกัดศุลกากร ในสินค=าประเภทสุรา 

เอทิลแอลกอฮอล̀ เวชภัณฑ̀ และสิทธิแรงงาน 

    

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : โคลอมเบียเปโซ (Colombian pesos-COP) 

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารbสหรัฐ : 1 ดอลลาร̀สหรัฐ : 5,001.41 COP 
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 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 บาท : 138.81 COP (พ.ย.2565) 

  

วิทยาศาสตรbและเทคโนโลยี โคลอมเบียมีคณะวิจัยด=านวิทยาศาสตร̀และเทคโนโลยีมากกว-า 3,950 กลุ-ม 

โดยมีองค̀การ iNNpulsa เปcนองค̀กรของรัฐท่ีส-งเสริมนวัตกรรมและการประกอบกิจการด=านงานวิจัย มีการต้ัง   

Co-working Spaces เพื่อรองรับการลงทุนขนาดเล็ก-ใหญ-ของชุมชน โครงการวิจัยด=านความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนคนรุ-นใหม-ท่ีมีความสนใจการทำงานด=านวิทยาศาสตร̀ประสบความสำเร็จอย-างมาก 

นอกจากน้ี ยังมี International Center for Tropical Agriculture ต้ังอยู-ในโคลอมเบียเพ่ือศึกษาปfญหาโลกร=อน

และความม่ันคงด=านอาหาร มีงานนวัตกรรมทางการแพทย̀ เช-น เคร่ืองมือผ-าตัดหลอดเลือดหัวใจ เทคนิค    

การผ-าตัดดวงตาและการรักษาผู=ปwวยท่ีมีอาการน้ำค่ังในสมอง ด=านเทคโนโลยีการทหาร โคลอมเบียออกแบบ

และสร=างเคร่ืองปªองกันขีปนาวุธ หุ-นยนต̀ท่ีใช=ทางการทหาร วัตถุระเบิด เรดาร̀ และ Simulators  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป� 2565) 

ผลิตภัณฑ̀มวลรวมในประเทศ (GDP) :  314,300 ล=านดอลลาร̀สหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  7.1%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 17,000 ล=านดอลลาร̀สหรัฐ  

รายได=เฉล่ียต-อหัวต-อป� :  6,817 ดอลลาร̀สหรัฐ   
อัตราการว-างงาน : 11.26%  

อัตราเงินเฟªอ : 3.5%  

ดุลการค=าระหว-างประเทศ : ขาดดุล 6,100 ล=านดอลลาร̀สหรัฐ  

มูลค-าการส-งออก :  43,200 ดอลลาร̀สหรัฐ  

สินค=าส-งออก : ปjโตรเลียม ถ-านหิน มรกต กาแฟ นิกเกิล ทองคำ ดอกไม=ตัดดอก กล=วยหอม เส้ือผ=าและ

เคร่ืองประดับ  

คู-ค=าสำคัญ : สหรัฐฯ (24.5%) จีน (23.9%) เม็กซิโก (6.7%) และบราซิล (5.6%)   

มูลค-าการนำเข=า : 49,300 ล=านดอลลาร̀สหรัฐ  

สินค=านำเข=า : อุปกรณ̀ด=านอุตสาหกรรม อุปกรณ̀ด=านการขนส-ง สินค=าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ̀ ผลิตภัณฑ̀

กระดาษ เช้ือเพลิง และกระแสไฟฟªา 

คู-ค=าสำคัญ : สหรัฐฯ (30.4%) จีน (8.6%) ปานามา (4.9%) และเอกวาดอร̀ (4.7%)  

ทุนสำรองต-างประเทศ : 56,380  ล=านดอลลาร̀สหรัฐ   

งบประมาณแผ-นดิน : 85,500 ล=านดอลลาร̀สหรัฐ   

หน้ีต-างประเทศ : 177,239 ล=านดอลลาร̀สหรัฐ  

หน้ีสาธารณะ : 61% ของ GDP  

 

การทหาร กองทัพโคลอมเบียมีกำลังพล 293,200 นาย ทบ.361,420  นาย ทร. 35,086  นาย ทอ. 

13,650 นาย กำลังพลสำรอง 34,950 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 187,900 นาย ยุทโธปกรณ̀สำคัญ ได=แก-     
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รถลำเลียงพลหุ=มเกราะ 722 คัน รถถังป¬นใหญ-อัตตาจร 6 กระบอก ป¬นใหญ-ชนิดลาก 110 กระบอก เคร่ืองบิน 

490 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตี/สกัดก้ัน 38 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตี 63 เคร่ือง เคร่ืองบินลำเลียง 49 เคร่ือง 

เคร่ืองบินฝ±ก 80 เคร่ือง เฮลิคอปเตอร̀ 88 เคร่ือง เรือฟริเกต 9 ลำ เรือ Corvettes 2 ลำ เรือดำน้ำ 4 ลำและ

เรือลาดตระเวนชายฝfgง 23 ลำ งบประมาณด=านการทหาร 11,300 ล=านดอลลาร̀สหรัฐ (3.4% ของ GDP)  

 

สมาชิกองคbการระหว0างประเทศ  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  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  ท-าอากาศยาน 836 แห-ง ใช=การได=ดี 121 แห-ง เส=นทางรถไฟ 2,141 กม. ถนน

ระยะทาง 206,500 กม. เส=นทางน้ำ 24,725 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพท̀พ้ืนฐาน 7.24 ล=านเลขหมาย 

โทรศัพท̀เคล่ือนท่ี 76 ล=านเลขหมาย รหัสโทรศัพท̀ +57 จำนวนผู=ใช=อินเทอร̀เน็ต 35.5 ล=านคน รหัส

อินเทอร̀เน็ต .co 

 

การเดินทาง นักท-องเท่ียวชาวไทยท่ียังไม-ได=ฉีดวัคซีนโรค COVID-19 สามารถเดินทางเข=าโคลอมเบียได=   

แต-ต=องแสดงผลการทดสอบหาเช้ือภายใน 72 ช่ัวโมงก-อนออกเดินทางเข=าประเทศ  สำหรับผู=ถือหนังสือ

เดินทางทูตและราชการไทย ได=รับการยกเว=นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (พำนักได=ไม-เกิน 90 วัน) ผู=ถือ

หนังสือเดินทางธรรมดาต=องขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง แต-หากมีวีซาเข=าสหรัฐฯ หรือ Schengen หรือมี

ถ่ินพำนักถาวรในสหรัฐฯ สามารถเดินทางเข=าโคลอมเบียได=โดยไม-ต=องขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง          

(ตม.โคลอมเบียจะเปcนผู=กำหนดว-าจะให=พำนักนานเท-าใด) สามารถติดต-อขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางได=ที่ 

สอท.โคลอมเบียประจำประเทศไทย ที่แอทเทนนีทาวเวอร` ชั้น 18 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต

ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 และต=องฉีดวัคซีนปªองกันไข=เหลืองก-อนเดินทางอย-างน=อย  10 วัน โดยมีหลักฐานการ

ฉีดวัคซีนติดตัวไว=แสดงระหว-างการเดินทาง นอกจากน้ี โคลอมเบียยังเปcนพ้ืนท่ีเส่ียงต-อการระบาดของไวรัส 

Zika มีความเส่ียงจากภัยก-อการร=ายและอาชญากรรมในบางพ้ืนท่ีของประเทศ  

 

สถานการณbสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1. การดำเนินมาตรการรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการปรับลดการผลิตน้ำมันในห=วง      

แพร-ระบาดของโรค COVID-19 และการก-อเหตุรุนแรงของกองกำลังติดอาวุธและกลุ-มค=ายาเสพติด รวมถึง       

การแก=ไขปfญหาเงินเฟªอ     

 2. นโยบายแก=ไขป�ญหายาเสพติดของประธานาธิบดีเปโตร  โดยโคลอมเบียเป�นประเทศ

ผู�ผลิตยาเสพติดท่ีสำคัญ (โคคา ฝ��น และกัญชา) รวมถึงเป�นผู�ผลิตโคเคนรายใหญ�ท่ีสุดของโลก 
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ตลาดสำคัญคือ สหรัฐฯ และตลาดยาเสพติดท่ีสำคัญอ่ืนๆ ของโลก รวมท้ังเป�นแหล�งฟอกเงินของพ�อค

�ายาเสพติดผ�านตลาดแลกเปล่ียนเงินตราในตลาดมืด ต้ังแต�ป� 2560 มีรายงานตรวจพบการลักลอบ

นำเข�าโคเคนจากโคลอมเบียมายังไทย         บ�อยคร้ังข้ึน 

 

ความสัมพันธbไทย-โคลอมเบีย 

 ไทยและโคลอมเบียสถาปนาความสัมพันธ̀ทางการทูตระหว-างกันเม่ือ 20 เม.ย.2522 ครบรอบ 

35 ป�ของความสัมพันธ̀ระหว-างกันเม่ือป� 2557 โดย สอท.ไทย ณ ลิมา เปรู มีเขตอาณาครอบคลุมโคลอมเบีย 

และแต-งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ โบโกตา คนแรกเม่ือ 16 พ.ย.2531 โคลอมเบียเคยเปjด สอท. ในไทยเม่ือป� 2535 

แต-ต=องปjดลงต้ังแต- 28 ก.พ.2542 ด=วยเหตุผลด=านเศรษฐกิจ และแต-งต้ังให= ออท. ณ กัวลาลัมเปอร̀ เปcน ออท.

ประจำไทยอีกตำแหน-งหน่ึง ต-อมาทางทางโคลอมเบียได=ย่ืนคำขอเปjด สอท.โคลอมเบียประจำประเทศไทยอีกคร้ัง 

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

ดำรงตำแหน-ง ออท.  

  นอกจากน้ี เม่ือ 11 ก.ค.2556 รมว.กระทรวงการต-างประเทศไทยและโคลอมเบียลงนามใน  

ความตกลงยกเว=นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว-างสองประเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวก

และเพ่ิมการแลกเปล่ียนการเยือนท้ังในระดับสูงและระดับเจ=าหน=าท่ี ท้ังน้ี ไทยและโคลอมเบียเพ่ิมพูนความ

ร-วมมือระหว-างกันมากข้ึนท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนสนับสนุนการจัดการประชุม Bilateral 

Consultations เพ่ือเปcนกลไกในการส-งเสริมและขยายความร-วมมือระหว-างกันในทุกมิติ 

 ความสัมพันธ̀ด=านเศรษฐกิจ การค=าไทยกับโคลอมเบียเม่ือป� 2564 มูลค-า 11,039.62 ล=านบาท  

ไทยส-งออก 9,186.55 ล=านบาท และนำเข=า 1,853.06 ล=านบาท ไทยได=เปรียบดุลการค=า 7,333.49 ล=านบาท 

สินค=าส-งออกสำคัญของไทย ได=แก- ผลิตภัณฑ̀ยาง เคร่ืองซักผ=าและซักแห=งและส-วนประกอบ ด=ายและเส=นใย

ประดิษฐ̀ ผลิตภัณฑ̀อลูมิเนียม เคร่ืองจักรกลและส-วนประกอบของเคร่ืองจักรกล ขณะท่ีไทยนำเข=า เพชรพลอย 

อัญมณี เงินแท-งและทองคำ ถ-านหิน  เหล็ก เหล็กกล=าและผลิตภัณฑ̀  สินแร-โลหะอ่ืน ๆ เคมีภัณฑ̀  

  ท้ังสองฝwายขยายความร-วมมือทางด=านการค=าและการลงทุนระหว-างกันมากข้ึน โดยเฉพาะ

การเพิ่มมูลค-าสินค=าเกษตรกรรม ซึ่งทั้งสองประเทศมีศักยภาพ โดยไทยชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจสีส=ม 

(Orange Economy) ของโคลอมเบีย สอดคล=องกับนโยบายของไทยท่ีมุ-งเน=นการพัฒนาผลิตภัณฑ̀ท=องถ่ิน 

ให=เปcนวิสาหกิจชุมชนขนาดย-อมในรูปแบบ SMEs พร=อมท้ังสนับสนุนให=มีการแลกเปล่ียนองค̀ความรู= 

ด=านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค-าสินค=าและบริการระหว-างกัน ตลอดจนเชิญชวนให=โคลอมเบีย 

ใช=ไทยเปcนฐานในการลงทุนเพ่ือขยายตลาดเข=าสู-ประเทศอาเซียนตามนโยบาย Thailand Plus One 

 ความตกลงสำคัญ : ความตกลงว-าด=วยการยกเว=นการตรวจลงตราสำหรับผู=ถือหนังสือเดินทาง

ทูตและหนังสือเดินทางราชการ ความตกลงว-าด=วยความร-วมมือทางวิชาการระหว-างมูลนิธิโครงการหลวงกับ

หน-วยงาน Presidencial Against Ililliicit Crops (PCI), Accion Social ของโคลอมเบียเพ่ือแลกเปล่ียนองค̀ความรู=

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีปลูกพืชเสพติด 

 ไทยและโคลอมเบียมีความร-วมมือด=านวิชาการในกรอบทวิภาคี โดย Presidential Agency 

of International Cooperation of Colombia (APC) ของโคลอมเบีย ต=องการร-วมมือกับไทยในหลายสาขา
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ท่ีไทยมีความเช่ียวชาญ เช-น การปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเสพติด การท-องเท่ียว การพัฒนาพลังงานชีวมวล 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม (SMEs) และการพัฒนาศูนย̀กลางการแพทย̀และพยาบาลและความร-วมมือ

ในกรอบพหุภาคี โดยโคลอมเบียได=ส-งผู=แทนเข=าร-วมในโครงการกรอบความร-วมมือระหว-างเอเชียตะวันออก

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

หลักสูตร Tourism Management โครงการบัวแก=วสัมพันธ` ซึ่งเน=นด=านการท-องเที่ยว ประมงและ SMEs 

การประชุมเชิงปฏิบัติการด=านยาเสพติด โครงการฝ±กอบรมด=านการลดความยากจน (Poverty Reduction) 

การประชุมว-าด=วยความร-วมมือด=านการปªองกันและบรรเทาภัยพิบัติระหว-างสมาชิก FEALAC    

  ขณะท่ีไทยพร=อมสนับสนุนทุนฝ±กอบรมในสาขาท่ีไทยมีศักยภาพแก-ชาวโคลอมเบียเช-นกัน 

ตลอดจนยินดีแลกเปล่ียนประสบการณ̀ด=านการบริหารจัดการท่ีดิน การปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด และ 

การท-องเท่ียวปwาเชิงอนุรักษ̀แก-โคลอมเบีย นอกจากน้ี ไทยและโคลอมเบียลงนามบันทึกความเข=าใจ ด=านการ

ท-องเท่ียวเชิงสุขภาพระหว-างกันระหว-างการเยือนโคลอมเบียของ รมว.กระทรวงการท-องเท่ียวและกีฬาไทย 

เม่ือ 16 ก.ย.2558  

 ปfจจุบัน มวยไทยเร่ิมเปcนท่ีนิยมแพร-หลายในโคลอมเบีย และมีชาวโคลอมเบียเดินทางมา

ฝ±กหัดมวยไทยท่ีประเทศไทยด=วย โรงเรียนสอนฝ±กหัดมวยไทยโบราณรามเกียรต์ิในโคลอมเบียได=จัดสัมมนาการ

ไหว=ครูมวยไทยภาคทฤษฎีและปฏิบัติให=กับนักเรียนและสมาชิก International Muay Thai Academy 

เม่ือ 15 ก.พ.2558 

 

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

 

 

 

 
   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

9 

 

              Gustavo Petro 

 

ตำแหน0ง                   ประธานาธิบดีโคลอมเบีย  

 

เกิด   19 เม.ย.2503 (อายุ 63 ป�/ป� 2566) เกิดท่ีเมือง Ciénaga de Oro ทาง 

   ตอนเหนือของโคลอมเบีย เปcนบุตรของนาย Gustavo Ramiro Petro ซ่ึง 

   เปcนครู รร.ช้ันประถมศึกษา และผู=จัดการบริษัทในโบโกตา กับนาง Clara 

    Nubia Urrego เจ=าของร=านโบราณวัตถุ   

 

ศาสนา    คริสต̀นิกายโรมันคาทอลิก  

 

สถานภาพ    สมรสคร้ังแรกกับนาง Katia Burgos มีบุตรชายช่ือ Nicolás สมรสคร้ังท่ี ๒   

กับนาง Mary Luz Herrán มีบุตรสาวและบุตรชายช่ือ Andrea และ 

Andrés ตามลำดับ และสมรสคร้ังท่ี 3 กับนาง Verónica Alcocer           

มีบุตรสาว ๒ คนช่ือ Sofía และ Antonella 

 

การศึกษา    - ปริญญาตรี ด=านเศรษฐศาสตร̀ จากมหาวิทยาลัย Externado de  

Colombia และบริหารรัฐกิจ จากสถาบัน Escuela Superior de   

Administración Pública ในโคลอมเบีย  

- ปริญญาโท ด=านเศรษฐศาสตร̀ จากมหาวิทยาลัย Pontifical Xavierian ใน 

โคลอมเบีย 

- ปริญญาเอก ด=านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย Jorge Tadeo Lozano       

ในโคลอมเบีย และมหาวิทยาลัย University of Salamanca ในสเปน      
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ประวัติการทำงาน 

ป� 2523     - เข=าเปcนสมาชิกกลุ-ม M-19 ซ่ึงเปcนกองกำลังติดอาวุธฝwายซ=าย  

ป� 2527    - เข=าร-วมการทำสงครามกองโจรและหลบซ-อนตัวในปwา ก-อนโดนทางการ 

    โคลอมเบียจำคุกเปcนเวลา 2 ป� ข=อหาครอบครองอาวุธ   

ก.พ.2530    - ได=รับการปล-อยตัวและเดินทางไปเมืองทอลิมา ในจังหวัดแซนแทนเดอร̀ 

    ของโคลอมเบีย เพ่ือเข=าร-วมกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว-างกลุ-ม 

    กองโจรกับรัฐบาลของประธานาธิบดี Virgilio Barco  

 

ประวัติทางการเมือง 

ป� 2534 และป� 2541     - สมาชิกสภาผู=แทนราษฎร (ส.ส.) พรรค Democratic Alliance M-19      

ป� 2549     - วุฒิสมาชิก พรรค Alternative Democratic Pole ต-อมาได=ก-อต้ังพรรค 

     Humane Colombia   

ป� 2553    - ลงสมัครแข-งขันชิงตำแหน-งประธานาธิบดีโคลอมเบียในนามพรรค  

    Humane Colombia แต-ไม-ได=รับเลือกต้ัง  

ป� 2555-2558    - นายกเทศมนตรีโบโกตา    

ป� 2561    - ลงสมัครแข-งขันชิงตำแหน-งประธานาธิบดีคร้ังท่ี 2 แต-ไม-ได=รับเลือกต้ัง  

มิ.ย.2565    - ประธานาธิบดีโคลอมเบียในการเลือกต้ังรอบ 2  
   

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

  

ประธานาธิบดี              Gustavo Petro 

รองประธานาธิบดี  Francia Márquez 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Alfonso Prada 

รมว.กระทรวงการต-างประเทศ Álvaro Leyva  

รมว.กระทรวงการคลังและสินเช่ือสาธารณะ  José Antonio Ocampo  

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกฎหมาย Néstor Osuna   

รมว.กระทรวงกลาโหม Iván Velásquez Gómez 

รมว.กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท Cecilia López Montaño  

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและการปªองกันสังคม Carolina Corcho Mejía 

รมว.กระทรวงแรงงาน Gloria Inés Ramírez 

รมว.กระทรวงเหมืองแร-และพลังงาน Irene Vélez Torres  

รมว.กระทรวงการค=า อุตสาหกรรม และการท-องเท่ียว Germán Umaña Mendoza  

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Alejandro Gaviria 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล=อมและการพัฒนาอย-างย่ังยืน Susana Muhamad 

รมว.กระทรวงท่ีอยู-อาศัย เมือง และเขตแดน Catalina Velasco 

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร Sandra Milena Urrutia Pérez 

รมว.กระทรวงขนส-ง Guillermo Reyes González  

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Patricia Ariza  

รมว.กระทรวงการกีฬา María Isabel Urrutia 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร̀ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  Arturo Luis Luna Tapia 

 

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

 

(พ.ย.2565) 


