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สาธารณรัฐคิวบา 

(Republic of Cuba) 
 

 
 

เมืองหลวง ฮาวานา  

 

ท่ีต้ัง   เป(นเกาะอยู.ในทะเลแคริบเบียน มีขนาดใหญ.ท่ีสุดใน West Indies ต้ังอยู.ระหว.างทะเล

แคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 

 

อาณาเขต        พ้ืนท่ีโดยรวม 110,860 ตาราง กม. เป(นแผ.นดิน 109,820 ตาราง กม. พ้ืนน้ำ 1,040 ตาราง กม. 

ชายฝ\]งทะเลยาวท้ังหมด 3,735 กม. 

 

ภูมิประเทศ     คิวบาเป(นหมู.เกาะ ลaอมรอบดaวยกลุ.มเกาะขนาดเล็ก 4 กลุ.ม ไดaแก. หมู.เกาะ Colorados 

Archipelago ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมู.เกาะ Sabana-Camagüey ในมหาสมุทรแอตแลนดvติก หมู.เกาะ 

Jardines de la Reina ทางทิศใตa และหมู.เกาะ Canarreos ทางทิศตะวันตกเฉียงใตa เกาะหลักเรียกว.า คิวบา 

มีความยาว 1,250 กม. เป(นเกาะท่ีมีขนาดใหญ.ท่ีสุดในทะเลแคริบเบียน พ้ืนท่ีส.วนใหญ.เป(นท่ีราบและเนินขนาดเล็ก 

มีภูเขา Sierra Maestra ต้ังอยู.ทางทิศตะวันออกเฉียงใตa ซ่ึงจุดสูงสุดเรียกว.า Pico Turquino โดยมีความสูง 

1,974 เมตร เกาะท่ีมีขนาดใหญ.เป(นอันดับท่ี 2 คือ Isla de la Juventud หรือ Isle of Youth ในหมู.เกาะ Canarreos 

โดยมีพ้ืนท่ี 2,200 กม.  
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ภูมิอากาศ พ้ืนท่ีส.วนใหญ.ของเกาะต้ังอยู.ใตaเสaน Tropic of Cancer มีสภาพภูมิอากาศแบบรaอนช้ืน 

(Tropical) ไดaรับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ.นจากบริเวณเสaนศูนยvสูตร มี 2 ฤดูคือ ฤดูแลaง ระหว.าง พ.ย.–เม.ย. 

และฤดูฝนระหว.าง พ.ค.-ต.ค. อุณหภูมิเฉล่ียอยู.ท่ี 21-27 องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีสำคัญ คือ พายุเฮอริเคน 

ซ่ึงพัดมาจากชายฝ\]งดaานตะวันตกเฉียงใตaในช.วง ก.ย.-ต.ค.  

 

ประชากร ประชากร 11  ล�านคน เป�นคนผิวขาว 64.1% Mulatto 26.6% ผิวดำ 9.3% โครงสร

�างอายุประชากร : อายุ 0-14 ป�  16.34%  อายุ15-64 ป�  67.87% และอายุ 65 ป�ข้ึนไป 15.8% อายุขัย

เฉล่ียของประชากรโดยรวม 79.64 ป� เพศชาย 77.29 ป� เพศหญิง 82.14 ป� อัตราการเกิด 10.11 คนต

�อประชากร 1,000 คน  อัตราการตาย 9.29 คนต�อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร -

0.21%  

 

ศาสนา คริสตvนิกายโรมันคาทอลิก โปรเตสแตนตv Jehovah’s Witnesses (นิกายย.อยในโปรเตสแตนตv) 

59.2% ความเช่ือของคนในทaองถ่ิน เช.น แอฟริกัน ภูติผี 17.4% อ่ืน ๆ 4% ไม.นับถือศาสนา 23%  

 

ภาษา ภาษาสเปนเป(นภาษาราชการ 

 

การศึกษา การศึกษา ประชากรอายุต้ังแต� 15 ป� สามารถอ�านออกและเขียนได� อัตราการรู�

หนังสือ 99.8% งบประมาณด�านการศึกษา 13% ของ GDP 

   

การก0อต้ังประเทศ  นายคริสโตเฟอรv โคลัมบัส พบคิวบาเม่ือป� 2035 และถูกยึดครองเป(นอาณานิคมของสเปน 

ชาวอินเดียนพ้ืนเมือง ไดaแก. ชาว Taíno หรือ Arawak ชาว Guanajatabey และ Ciboney เร่ิมมีจำนวนลดลง

อย.างต.อเน่ือง เพราะถูกเกณฑvใชaแรงงานและติดโรคติดต.อจากชาวสเปนท่ีมาต้ังถ่ินฐาน มีการนำแรงงาน    

ชาวแอฟริกาเขaามาปลูกกาแฟและอaอย ต้ังแต.ป� 2303 คิวบากลายเป(นจุดต้ังตaนของชาวสเปนในการคaนหา

สมบัติของชาวอินคาในเม็กซิโก และเปรู สหรัฐฯ เขaาช.วยปลดปล.อยคิวบาจากการเป(นอาณานิคมของสเปน

เม่ือป� 2441 และมีการลงนามในสนธิสัญญาปารีสใหaคิวบาเป(นเอกราชเม่ือป� 2541 ต.อมาในป� 2551 นาย Fidel 

Castro ผูaนำกลุ.มกบฎยึดอำนาจการปกครอง และดำรงตำแหน.ง นรม.ระหว.างป� 2502-2519 ก.อนแต.งต้ัง

ตนเองข้ึนเป(นประธานาธิบดีเม่ือป� 2519 ปกครองคิวบานานเกือบ 50 ป� ก.อนส.งมอบใหaนาย Raul Castro 

นaองชายเม่ือ ก.พ.2551  

 

วันชาติ 1 ม.ค. (วันประกาศเอกราช)  

 

การเมือง สังคมนิยมคอมมิวนิสตv แบ.งเขตการปกครองออกเป(น 15 จังหวัดและ 1 เขตปกครองพิเศษ 
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 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีเป(นประมุขและและหัวหนaารัฐบาล ป\จจุบันคือนาย Miguel 

Mario Díaz-Canel Bermúdez ไดaรับเลือกจากสภาแห.งชาติดaวยคะแนน 98.1% (เม่ือ 10 ต.ค.2562) ต.อจาก 

นาย Raúl Castro วาระการตำแหน.ง 5 ป� (อาจจะมีการเลือกต้ังใหม.ทุก ๆ 5 ป�) ประธานาธิบดีเป(นผูaเสนอช่ือ

คณะรัฐมนตรีใหaสภาแห.งชาติพิจารณาอนุมัติ การเลือกต้ังคร้ังล.าสุดมีข้ึนเม่ือ 10 ต.ค.2562 การเลือกต้ัง 

คร้ังต.อไปจะมีข้ึนในป� 2566 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียวคือ National Assembly of People’s Power สมาชิก 

605 คน ดำรงตำแหน.งวาระ 5 ป� การเลือกต้ังคร้ังล.าสุดมีข้ึนเม่ือ 11 มี.ค.2561 คร้ังต.อไปจะมีข้ึนในช.วงตaนป� 2566 

 ฝ�ายตุลาการ : ศาลประชาชนสูงสุด (People’s Supreme Court หรือ Tribunal Supremo 

Popular) ทำหนaาท่ีกำกับดูแลศาลอ่ืน ๆ รวมถึงศาลทหาร สมาชิก 41 คน มาจากการเลือกโดยสภาแห.งชาติ ระบบ

กฎหมายแบบจารีตประเพณีตามแบบของสเปน 

 พรรคการเมืองสำคัญ : ระบบพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสตvคิวบา (Cuba Communist 

Party-PCC) โดยนาย Miguel Díaz-Canel เป(นเลขาธิการพรรค  

 ก ลุ. มกด ดันทางการเมือง : Cuban Commission for Human Rights and National 

Reconciliation โดยมีนาง Damas de Blanco (Ladies in White) เป(นหัวหนaา กลุ.ม Patriotic Union of Cuba 

รวมถึงกลุ.มนักเคล่ือนไหวทางการเมืองและกลุ.มนักเคล่ือนไหวบนอินเทอรvเน็ต  

 

เศรษฐกิจ   คิวบาปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจใหaเป¦ดเสรีมากข้ึน มาตรการท่ีสำคัญ ไดaแก. การเป¦ดโอกาส

ใหaนักลงทุนต.างชาติลงทุนในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย.อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคaา ลดการอุดหนุนของรัฐบาลในภาคการผลิต การปฏิรูประบบการเงินโดยใชaสกุลเงินคิวบาเปโซเพียงสกุลเดียว

และยกเลิกการใชaสกุลเงิน CUC ต้ังแต. ม.ค.2564 นอกจากน้ี คิวบาอนุญาตใหaมีการจัดต้ังบริษัทเอกชนเพ่ิมข้ึน 

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยvและรถยนตv การยินยอมใหaเกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดaดaวยตนเอง การอนุมัติ

กฎหมายการลงทุนต.างประเทศฉบับใหม. รวมถึงการต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีรอบท.าเรือ Mariel   

  

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ใชaสกุลเงินคิวบาเปโซเพียงสกุลเดียวและยกเลิกการใชaสกุลเงิน 

CUC ต้ังแต. ม.ค.2564     

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร_สหรัฐ :  1 ดอลลาร�สหรัฐ : 23.98 คิวบาเปโซ  

  อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 คิวบาเปโซ : 1.49 บาท (พ.ย.2565)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (GDP) :  111,900  ล�านดอลลาร�สหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2% 

รายได�เฉล่ียต�อหัวต�อป�:  7,247 ดอลลาร�สหรัฐ 

แรงงาน : 5.16 ล�านคน 

อัตราการว�างงาน : 3% 
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หน้ีสาธารณะ : 19% ของ GDP 

อัตราเงินเฟ�อ : 70% 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 2,016 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 

ดุลการค�าระหว�างประเทศ : ขาดดุล 6,465 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 

มูลค�าการส�งออก :  1,966 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 

สินค�าส�งออก : ป�โตรเลียม นิกเกิล ผลิตภัณฑ�ทางการแพทย� น้ำตาล ยาสูบ ปลา ผลไม�

ประเภทส�ม กาแฟ 

ตลาดส�งออก :  จีน 38%  สเปน 11%  เนเธอรvแลนดv 5% และเยอรมนี 5%  

มูลค�าการนำเข�า :  8,431 ล�านดอลลาร�สหรัฐ 

สินค�านำเข�า : ป�โตรเลียม อาหาร เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ� เคมีภัณฑ� 

คู�ค�านำเข�า :  สเปน 19%  จีน 15%  อิตาลี 6% และแคนาดา 5%    

ทุนสำรองต�างประเทศ : 4,847  ล�านดอลลาร�สหรัฐ   

หน้ีต�างประเทศ : 18,284  ล�านดอลลาร�สหรัฐ    

 

การทหาร  กองทัพปฏิวัติคิวบา (Revolutionary Armed Forces-FAR) มีกำลังพล 50,550 นาย 

แบ.งออกเป(น ทบ. 39,000 นาย ทร. 3,550 นาย และ ทอ. 8,000 นาย กองกำลังรบก่ึงทหาร 26,500 นาย 

กำลังพลสำรอง 40,000 นาย และกองกำลังรบก่ึงทหารสำรอง 1,146,000 นาย การเกณฑvทหารภาคบังคับชาย 

อายุระหว.าง 17-28 ป� (ระยะเวลารับใชaชาตินาน 2 ป�) ส.วนสตรีไม.บังคับ ยุทโธปกรณvสำคัญ ไดaแก. รถถัง 

1,230 คัน รถถังป©นใหญ.อัตตาจร 100 คัน รถลำเลียงพลหุaมเกราะ 670 คัน ป©นใหญ.มากกว.า 1,750 กระบอก 

ชนิดลาก 500 กระบอก เคร่ืองยิงจรวดหลายลำกลaอง 1,000 กระบอก เคร่ืองบินโจมตี/สกัดก้ัน 80 เคร่ือง 

เครื่องบินโจมตี 38 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 2 เครื่อง เครื่องบินฝ«ก 26 เครื่อง เฮลิคอปเตอรv 14 เครื่อง 

เฮลิคอปเตอรvโจมตี 4 เคร่ือง เรือฟริเกต 2 ลำ เรือตรวจการณvชายฝ\]ง 7 ลำ และเรือกวาดทุ.นระเบิด 5 ลำ 

งบประมาณดaานการทหาร 2.88% ของ GDP   

 

สมาชิกองค_การระหว0างประเทศ  ไดaแก.  ACP, ALBA, AOSIS, CELAC, FAO, G-77, IAEA, ICAO, ICC, 

ICRM, IFAD, IFRCS, IHO, ILO, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (ผูa สังเกตการณv ), 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 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม   ท.าอากาศยาน 133 แห.ง ใชaการไดaดี 64 แห.ง ท.าอากาศยานระหว.างประเทศ 2 แห.ง 

ไดaแก. Ignacio Agramonte International Airport และ José Martí International Airport  เสaนทางรถไฟ 

8,285 กม. ถนน 60,858 กม. เสaนทางน้ำ 240 กม. ท.าเรือสำคัญ อาทิ Antilla, Cienfuegos, Guantanamo, 

Havana, Matanzas, Mariel, Nuevitas Bay, Santiago de Cuba การโทรคมนาคม : โทรศัพทv พ้ืนฐาน
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ใหaบริการ 8.6 ลaานเลขหมาย โทรศัพทvเคล่ือนท่ี 6.6 ลaานเลขหมาย รหัสโทรศัพทv +53 จำนวนผูaใชaอินเทอรvเน็ต 

7.1 ลaานคน รหัสอินเทอรvเน็ต .cu  

 

การเดินทาง     นักท.องเท่ียวไทยท่ีตaองการเดินทางเขaาคิวบา ไม.จำเป(นตaองแสดงขaอมูลการฉีดวัคซีนโรค 

COVID-19 แต.อาจไดaรับการสุ.มตรวจหาเช้ือโรค COVID-19 รวมท้ังตaองกรอกขaอมูลดaานสุขภาพก.อนเดินทางเขaา

ประเทศ ท้ังน้ี ผูaถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทตaองตรวจลงตราหนังสือเดินทางก.อนเดินทางท่ี สอท.คิวบา       

ประจำกรุงเทพฯ   

 

สถานการณ_สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) ความคืบหนaาการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองคิวบา การดำเนินมาตรการฟ©±นฟูเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะอย.างย่ิงภาคการส.งออกและการท.องเท่ียว ซ่ึงเป(นแหล.งรายไดaสำคัญของประชาชน 

 2) ความสัมพันธvระหว.างคิวบากับสหรัฐฯ เร่ิมปรับตัวดีข้ึน หลังจากคิวบาเร่ิมรับผูaอพยพชาวคิวบา     

ท่ีเดินทางเขaาสหรัฐฯ ผ.านชายแดนเม็กซิโก – สหรัฐฯ กลับคิวบา และพรaอมเจรจาประเด็นผูaอพยพกับสหรัฐฯ     

อย.างสรaางสรรคv ก.อนหนaาน้ี ท้ังสองฝ�ายมีป\ญหาขัดแยaงกันในประเด็นดังกล.าว เน่ืองจากคิวบาอaางว.ามาตรการ   

คว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทำใหaคิวบาเผชิญป\ญหาผูaอพยพจำนวนมาก      

 

ความสัมพันธ_ไทย-คิวบา 

 ไทยกับคิวบาสถาปนาความสัมพันธvทางการทูตเม่ือ 15 พ.ค.2501 ป\จจุบัน รัฐบาลไทยแต.งต้ัง

ใหa ออท. ณ เม็กซิโกซิตีเป(น ออท.ประจำคิวบาดaวย และเม่ือป� 2546 เป¦ดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจำ

คิวบา ส.วนรัฐบาลคิวบาไดaเป¦ด สอท.คิวบา ณ กรุงเทพฯ เม่ือ 13 ม.ค.2547 

 ความร.วมมือดaานเศรษฐกิจอยู.ในระดับต่ำ โดยป� 2564 คิวบาเป(นคู.คaาอันดับท่ี 184  การคaา

ทวิภาคีระหว.างกันมีมูลค.า 201 ลaานบาท ไทยส.งออก 138 ลaานบาท และนำเขaา 63 ลaานบาท ไทยไดaเปรียบ

ดุลการคaา 75 ลaานบาท สินคaาส.งออกสำคัญของไทยไดaแก. เคร่ืองซักผaา เคร่ืองซักแหaงและส.วนประกอบ อาหาร

ทะเลกระป³องและแปรรูป ตูaเย็น ตูaแช.แข็งและส.วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและส.วนประกอบ สินคaานำเขaา

สำคัญไดaแก. ผลิตภัณฑvเวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑvยาสูบ สัตวvน้ำสด แช.เย็น แช.แข็ง แปรรูปและ         

ก่ึงสำเร็จรูป เคร่ืองด่ืมประเภทน้ำแร. น้ำอัดลมและสุรา  

 ขaอตกลงสำคัญ : ความตกลงว.าดaวยความร.วมมือระหว.างระหว.างกระทรวงการต.างประเทศ 

ไทยกับคิวบา (พ.ย.2543) ความตกลงเพ่ือความร.วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว.างรัฐบาลไทยกับคิวบา 

(ก.พ.2545) ความตกลงระหว.างสภาหอการคaาไทยกับคิวบา (มี.ค.2547) ความตกลงว.าดaวยความร.วมมือดaาน

วิทยาศาสตรvและเทคโนโลยี (ก.ย.2549) ความตกลงว.าดaวยความร.วมมือดaานกีฬาระหว.างไทยกับคิวบา 

(ม.ค.2552) และความตกลงดaานสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทยv (เม.ย.2561) 
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Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีคิวบา 

   

เกิด    20 เม.ย.2503 (อายุ 63 ป�/ป� 2566) ท่ีเมือง Placetas จ.Villa Clara  

เป(นบุตรของนาง Aída Bermúdez ซ่ึงเป(นครู และนาย Miguel Díaz-

Canel พ.อคaา ใน จ. Santa Clara   

 

การศึกษา   ปริญญาตรี ดaานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสv จากมหาวิทยาลัย Central  

   University of Las Villas เม่ือป� 2525   

 

สถานภาพ   สมรส 2 คร้ัง คร้ังแรกกับนาง Martha มีบุตร 2 คน แต.หย.ารaาง และคร้ังท่ี 2  

   สมรสกับนาง Lis Cuesta  

 

ประวัติการทำงาน 

ป� 2530   - เป(นอาจารยvสอนท่ีมหาวิทยาลัย Central University of Las Villas 

 

ประวัติทางการเมือง  

ป� 2525   - เขaาร.วมกองทัพปฏิวัติคิวบา   

ป� 2536   - ทำงานใหaกับพรรคคอมมิวนิสตvคิวบา และไดaรับเลือกต้ังใหaดำรงตำแหน.ง 

   เลขาธิการคณะกรรมาธิการพรรคใน จ.Villa Clara  

ป� 2546   - ไดaรับเลือกต้ังใหaดำรงตำแหน.งเลขาธิการคณะกรรมาธิการพรรคใน จ.Holguin 

   ต.อมาไดaรับเลือกใหaเป(นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตvคิวบา 

ป� 2552-2561   - รมว.กระทรวงการศึกษาระดับสูง 

ป� 2555   - รอง นรม. 

ป� 2556-2561   - รองประธานาธิบดีคนท่ี 1    

18 เม.ย.2561-ป\จจุบัน   - ดำรงตำแหน.งประธานาธิบดี  

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



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

8 

คณะรัฐมนตรีคิวบา 
 

ประธานาธิบดีและประธานสภาแห.งรัฐ   Miguel Diaz-Canel Bermudez 

ประธานคณะรัฐมนตรี (นรม.)     Manuel Marrero Cruz 
รอง นรม.      Salvador Valdés Mesa 

รอง นรม.      Ramiro Valdes Menendez  

รอง นรม.      Ricardo Cabrisas Ruíz   

รมว.กระทรวงเกษตร     Gustavo Luis Rodriguez Rollero 

รองประธานาธิบดีและคณะกรรมการบริหาร  Ulises Rosales del Toro 

รมว.กระทรวงการส่ือสาร     Jorge Luis Perdomo Di-Lella 

รมว.กระทรวงก.อสรaาง     Rene Mesa Villafana 
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม     Alpidio Alonso Grau 

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

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Ena Elsa Velazquez Cobiella 

รมว.กระทรวงพลังงานและเหมืองแร.   Liván Arronte Cruz   

รมว.กระทรวงการคลัง     Meisi Bolaños Weiss  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมอาหาร    Manuel Santiago Sobrino Martinez 

รมว.กระทรวงการต.างประเทศ    Bruno Rodriguez Parrilla 

รมว.กระทรวงการคaาต.างประเทศและการลงทุน  Rodrigo Malmierca Diaz 
รมว.กระทรวงการศึกษาระดับสูง    Rodolfo Alarcon Ortiz 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม    Eloy Alvarez Martinez 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Lázaro Alberto Álvarez Casas  

รมว.กระทรวงยุติธรรม     Oscar Manuel Silveira Martinez 

รมว.กระทรวงแรงงานและความม่ันคงทางสังคม  Marta Elena Feita Cabrera 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Jose Angel Portal Miranda 

รมว.กระทรวงกองทัพปฏิวัติ     Álvaro López Miera 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรv เทคโนโลยี และส่ิงแวดลaอม Elba Rose Perez Montoya 

รมว.กระทรวงการท.องเท่ียว    Juan Carlos García Granda 

รมว.กระทรวงการขนส.ง     Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez 

ผูaว.าการธนาคารชาติ     Marta Wilson Gonzalez  

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

(พ.ย.2565) 


