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สาธารณรัฐเวเนซุเอลา 

(Bolivarian Republic of Venezuela) 
 

 

 

เมืองหลวง การากัส  

 

ท่ีต้ัง   ต้ังอยู-ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต: 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 รูปร-างคล:ายสามเหล่ียม แบ-งเปTน 4 ภูมิภาค ได:แก- Maracaibo Lowlands ทางตะวันตก

เฉียงเหนือ ภาคเหนือมีภูเขาทอดยาวต้ังแต-พรมแดนโคลอมเบีย ทางตะวันตกไปถึงชายฝijงทะเลแคริบเบียน        

ทางตะวันออกของประเทศ เทือกเขาในภาคเหนือเปTนส-วนหน่ึงของเทือกเขา Andes จุดท่ีสูงท่ีสุดอยู-ท่ีภูเขา 

Pico Bolívar (4,979 ม.) เขต Central Venezuela ในตอนกลางของประเทศ และท่ีราบสูง Guiana       
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ทางตะวันออกเฉียงใต: เปTนท่ีราบกว:างใหญ- ในภาคใต: มีท่ีราบสูง Guiana ต้ังอยู-ระหว-างลุ-มน้ำแอมะซอนและ

น้ำตก Angel ซ่ึงเปTนน้ำตกท่ีสูงท่ีสุดในโลก และภูเขา Tepuis (ซ่ึงมีรูปร-างเหมือนโต}ะ) ตอนกลางของประเทศ 

(Llanos) เปTน ท่ีราบกว:างจากพรมแดนโคลอมเบียทางตะวันตก ไปถึงสามเห ล่ียมแม- น้ำ Orinoco              

ทางตะวันออกของประเทศ ซ่ึงเปTนพ้ืนท่ีดินตะกอนแม-น้ำท่ีมีความอุดมสมบูรณ� เปTนพ้ืนท่ีราบลุ-มขนาดใหญ-และ

มีความอุดมสมบูรณ�มากท่ีสุดแห-งหน่ึงในลาตินอเมริกา นอกจากน้ี ยังมีแม-น้ำ Caroní และ Apure เปTนแม-น้ำสำคัญ  

  

ภูมิอากาศ พ้ืนท่ีส-วนใหญ-ของเวเนซุเอลาต้ังอยู-ในเขตร:อนใกล:เส:นศูนย�สูตร สภาพภูมิอากาศมีความ

หลากหลายต้ังแต-เขตพ้ืนท่ีราบลุ-มท่ีมีความช้ืนสูง อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 35 องศาเซลเซียส จนถึงเขต       

ธารน้ำแข็งและท่ีราบสูง (Páramos) ซ่ึงอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนต-อป�อยู-ท่ี

ประมาณ 430 มม. (16.9 น้ิว) ในเขตพ้ืนท่ีแห:งแล:งในภาคเหนือ และมากกว-า 1,000 มม. (39.4 น้ิว)           

ในสามเหล่ียมปากแม-น้ำ Orinoco พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตป�า Amazonian Jungle ในภาคใต: 

ปริมาณน้ำฝนจะน:อยท่ีสุดในช-วง พ.ย.-เม.ย. มีอากาศร:อนช้ืน และ ส.ค.-ต.ค. มีอากาศแห:งและเย็น   

 เวเนซุเอลาแบ-งอากาศตามระดับความสูงของพ้ืนท่ี 4 รูปแบบ ได:แก- เขตร:อนช้ืน พ้ืนท่ีมีความ

สูงต่ำกว-า 800 ม. อุณหภูมิเฉล่ียระหว-าง 26-28 องศาเซลเซียส เขตอบอุ-น พ้ืนท่ีมีความสูง 800-2,000 ม. 

อุณหภูมิเฉลี่ยระหว-าง 12-25 องศาเซลเซียส (เมืองขนาดใหญ-ของประเทศรวมถึงการากัสอยู-ในกลุ-มนี้) 

เขตอากาศหนาวเย็น พ้ืนท่ีมีความสูงระหว-าง 2,000-3,000 ม. อุณหภูมิเฉล่ียระหว-าง 9-10 องศาเซลเซียส 

โดยเฉพาะในเขตเทือกเขา Andes ขณะท่ีพ้ืนท่ีท่ีราบและทุ-งน้ำแข็ง ในภูเขาสูงระดับความสูงมีหิมะปกคลุมตลอดป� 

ระดับความสูงมากกว-า 3,000 ม. อุณหภูมิเฉลี่ยอยู-ที่ต่ำกว-า 8 องศาเซลเซียส เช-นในเขตภูเขา Páramos  

ที่ผ-านมาอุณหภูมิสูงที่สุดในประเทศอยู-ที่ประมาณ 42 องศาเซลเซียส ที่ Machiques และต่ำที่สุดประมาณ 

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

 

ประชากร 29,789,730 คน (ป� 2565) เปTนชาวสเปน อิตาลี โปรตุเกส อาหรับ เยอรมัน แอฟริกา และ  

ชาวอินเดียนพ้ืนเมือง โครงสร:างอายุของประชากร : อายุ 0-14 ป� 25.66% อายุ 15-64 ป� 66.16% อายุ      

65 ป�ข้ึนไป 8.18% อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.43% อัตราการเกิด 17.27 คนต-อประชากร 1,000 คน 

อัตราการเสียชีวิต 6.81 คนต-อประชากร 1,000 คน อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 73.29 ป� เพศชาย 

70.12 ป� เพศหญิง 76.62 ป�  

 

ศาสนา คริสต�นิกายโรมันคาทอลิก 96% คริสต�นิกายโปรเตสแตนต� 2%  อ่ืน ๆ 2% 

 

ภาษา สเปนเปTนภาษาราชการ ภาษาท:องถ่ิน/ภาษาพ้ืนเมือง 

 

การศึกษา ประชากรอายุต้ังแต- 15 ป�ข้ึนไปสามารถอ-านออกและเขียนได: อัตราการรู:หนังสือ 99.15% 

งบประมาณด:านการศึกษา 6.9% ของ GDP การศึกษาภาคบังคับ 14 ป� 
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การก0อต้ังประเทศ  ช- วงป�  2041-2042 นาย Christopher Columbus และนาย Alonso de Ojeda    

มาเยือนเวเนซุเอลา ซ่ึงเปTนถ่ินท่ีชาว Carib, Arawak และ Chibcha อาศัยอยู- ต-อมาเม่ือป� 2064 เปTนยุคท่ีสเปน

เริ่มต:นการล-าอาณานิคมทางด:านชายฝijงตะวันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลา ป� 2292 เกิดกบฏขึ้นครั้งแรก

เพื่อต-อต:านการปกครองของอาณานิคมสเปน ป� 2353 ผู:รักชาติชาวเวเนซุเอลาได:แสวงประโยชน�จากการท่ี 

Napoleon Bonaparte บุกสเปนประกาศเอกราชเม่ือป� 2354 โดยมีการลงนามใน Independence Act  

และต-อมาเม่ือป� 2372-2373 เวเนซุเอลาได:แบ-งแยกดินแดนออกจาก Gran Colombia (เวเนซุเอลาเปTน 1 ใน 3 

ประเทศท่ีเกิดจากการล-มสลายของ Gran Colombia เม่ือป� 2373 ส-วนอีก 2 ประเทศคือ เอกวาดอร�และ 

New Granada ซ่ึงต-อมาคือโคลอมเบีย) และกลายเปTนสาธารณรัฐอิสระโดยมีการากัสเปTนเมืองหลวง 

 

วันชาติ 5 ก.ค. (วันท่ีได:รับเอกราชจากสเปนเม่ือป� 2354) 

 

การเมือง รูปแบบสหพันธ�สาธารณรัฐ (Federal Republic) ประธานาธิบดีเปTนท้ังประมุขรัฐและ

หัวหน:ารัฐบาล วาระ 6 ป� และไม-จำกัดวาระ (พรรคฝ�ายค:านซ่ึงมีเสียงข:างมากในสภาแห-งชาติพยายามปรับลด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน-งประธานาธิบดีลงเหลือ 4 ป�)  

 (ต้ังแต- 25 ม.ค.2562 นาย Juan Gerardo Guaidó Márquez ประธานสภาผู:แทนราษฎร

เวเนซุเอลา ประกาศตนเปTนรักษาการประธานาธิบดี ภายใต:การสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด� ทรัมป�ของ

สหรัฐฯ โดยระบุว-าตนเปTนประธานาธิบดีท่ีชอบธรรมของเวเนซุเอลา ทำให:ปiจจุบันสถานะของเวเนซุเอลา       

มีรัฐบาลสองชุดคือ รัฐบาลของประธานาธิบดี Maduro และรัฐบาลของนาย Guaidó ท่ีต้ังตนเปTนรัฐบาล

รักษาการ) 

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝ�ายบริหารและแต-งต้ัง ครม. วาระการดำรง

ตำแหน-ง 6 ป� ไม-จำกัดจำนวนคร้ังในการดำรงตำแหน-ง ประธานาธิบดีคนปiจจุบันคือ นาย Nicolas Maduro 

Moros (ต้ังแต- 19 เม.ย.2556) การเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังล-าสุดมีข้ึนเม่ือ 20 พ.ค.2561 ผลการเลือกต้ัง

นาย Nicolas Maduro Moros ชนะการเลือกต้ังด:วยคะแนนเสียง 68% การเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังต-อไป

คาดว-าจะมีข้ึนในป� 2567  

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : รัฐสภาเด่ียววาระ 5 ป� (Asamblea Nacional หรือ National Assembly) 

มีสมาชิก 167 ตำแหน-ง (ในจำนวนน้ี 3 ตำแหน-ง สงวนไว:สำหรับคนพ้ืนเมืองของประเทศ) การเลือกต้ังสมาชิก

รัฐสภาคร้ังล-าสุดมีข้ึนเม่ือ 6 ธ.ค.2563  

 ฝ�ายตุลาการ : ระบบกฎหมายของเวเนซุเอลาเปTนระบบประมวลกฎหมายแพ-ง (Civil Law 

System) ฝ�ายตุลาการประกอบด:วยศาลสูง (Supreme Tribunal of Justice) ผู:พิพากษาจำนวน 32 คน ได:รับ

การคัดเลือกจากรัฐสภา วาระ 12 ป� 

 พรรคการเมืองสำคัญ : ได:แก- พรรค United Socialist Party of Venezuela มีนาย Nicolás 

Maduro เปTนหัวหน:าพรรค Justice First มีนาย Tomás Guanipa เปTนหัวหน:าพรรค พรรค Democratic 

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

มีนาย Andrés Velásquez เปTนหัวหน:าพรรค พรรค Progressive Movement of Venezuela มีนาย Simon 

Calzadilla เปTนหัวหน:าพรรค พรรค Project Venezuela มีนาย Henrique Salas Römer เปTนหัวหน:าพรรค 

พรรค Communist Party of Venezuela มีนาย Óscar Figuera เปTนหัวหน:าพรรค พรรค Progressive Advance 

มีนาย Henri Falcon เปTนหัวหน:าพรรค  

 กลุ-มกดดันทางการเมือง : กลุ-มสหภาพแรงงาน Bolivarian and Socialist Workers' Union 

(กลุ-มก-อต้ังพรรคแรงงงาน) กลุ-ม Confederacion Venezolana de Industriales (Coindustria) กลุ-ม Consejos 

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

of Commerce and Production of Venezuela (FEDECAMARAS) ซ่ึงเปTนกลุ-มนักธุรกิจ กลุ-ม Union of Oil 

Workers of Venezuela (FUTPV) กลุ-ม Venezuelan Confederation of Workers (CTV) กลุ-มตรงข:าม

กับกลุ-มสหภาพแรงงาน รวมถึงกลุ-มเคล่ือนไหวทางสังคมและองค�กรสิทธิมนุษยชน   

 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของเวเนซุเอลาพ่ึงพาการส-งออกน้ำมันเปTนหลัก (รายได:หลักของการส-งออกและ

ประมาณคร่ึงหน่ึงของรายได:ของรัฐ) เม่ือเกิดปiญหาวิกฤติพลังงานเวเนซุเอลาได:รับผลกระทบอย-างหนัก       

เม่ือส้ินป� 2558 GDP ลดลงถึง 10% อัตราเงินเฟ¬อสูงถึง 275% เกิดปiญหาขาดแคลนสินค:าอุปโภครุนแรง     

ท่ัวประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอย-างรวดเร็ว  

  การลดลงของราคาน้ำมันต้ังแต-ป� 2557 ทำให:เศรษฐกิจของเวเนซุเอลาอยู-ในภาวะวิกฤติ   

ภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากเวเนซุเอลาหรือลดกำลังการผลิตสินค:า เน่ืองจากปiญหาในการโอน

เงินทุน (ซ่ึงเปTนเงินสกุลดอลลาร�สหรัฐ) การควบคุมราคาสินค:า กฎหมายแรงงานท่ีเข:มงวด บริษัทน้ำมัน

แห-งชาติเวเนซุเอลา (PDVSA) ขาดแคลนเงินลงทุน เปTนผลทำให:การผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาลดลงไปด:วย  

  รัฐบาลของประธานาธิบดี Maduro เพ่ิมความเข:มงวดในการควบคุมเศรษฐกิจและกล-าวโทษ

ภาคเอกชนว-าเปTนต:นเหตุทำให:สินค:าในท:องตลาดขาดแคลน เม่ือ 17 ก.พ.2559 รัฐบาลประกาศปรับกลไก  

การแลกเปล่ียนเงินตราต-างประเทศ โดยกำหนดอัตราแลกเปล่ียนสำหรับภาคเอกชนและนักลงทุน ซ่ึงกำหนด

ตามความสำคัญในการนำเข:าสินค:าของรัฐบาล โดยอัตราแลกเปล่ียนสำหรับนำเข:าสินค:าและยารักษาโรคอยู-ท่ี 

10 Bolivars/ดอลลาร�สหรัฐ (จาก 6.3 Bolivars/ดอลลาร�สหรัฐ) และอัตราแลกเปล่ียนแบบท่ีสองปรับลอยตัว    

ซ่ึงกลับทำให:ปiญหาขาดแคลนเงินดอลลาร�สหรัฐรุนแรงมากข้ึนจนไม-มีเงินทุนพอสำหรับการนำเข:าสินค:าจำเปTน 

เม่ือ ส.ค.2559 รัฐบาลเวเนซุเอลาพยายามแก:ปiญหาขาดแคลนสินค:าด:วยการให:กองทัพเวเนซุเอลารับผิดชอบ

ในการแจกจ-ายสินค:า ออกคำส่ังเกณฑ�ลูกจ:างในภาคธุรกิจเอกชนออกไปทำงานเกษตร ขณะท่ีประชาชนแก:ปiญหา

ด:วยการเดินทางข:ามพรมแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ:าน โดยเฉพาะโคลอมเบีย เพ่ือหาซ้ืออาหาร ยารักษาโรค

และสินค:าอุปโภคบริโภค 

  ความผิดพลาดในการบริหารประเทศของประธานาธิบดี Maduro และการถูกสหรัฐฯ 

แทรกแซงทางเศรษฐกิจทำให:วิกฤติเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาทวีความรุนแรงอย-างมาก รัฐบาลกล-าวโทษ

ภาคเอกชนว-าเปTนต:นเหตุของปiญหาความขาดแคลนสินค:าอุปโภคบริโภค รัฐบาลต:องการถือเงินตรา
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ต-างประเทศสำรองเพ่ือใช:สำหรับจ-ายหน้ีสินต-างประเทศ จนทำให:ภาคเอกชนประสบปiญหาขาดแคลนเงินตรา

ต-างประเทศเพ่ือใช:ในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินค:าหรือทำธุรกิจ นโยบายควบคุมเงินตราและอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีเข:มงวด ทำให:เกิดปiญหาการค:าค-าเงินเพ่ือเอากำไร คอร�รัปชันและตลาดมืดทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน   

  ต้ังแต-ป� 2560 การส-งออกน้ำมันของเวเนซุเอลาลดลงต่ำท่ีสุดในรอบ 30 ป� จนกระท่ังป� 2562

เม่ือสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรการส-งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา ทำให:ปiจจุบันเวเนซุเอลามีกำลังผลิตและ

ส-งออกน้ำมันดิบลดลงอย-างมาก โดยเม่ือ ก.ค.2562 เวเนซุเอลาสามารถส-งออกน้ำมันได:เพียงประมาณ 

770,000 บาร�เรลต-อวัน จากท่ีเคยส-งออกได:สูงถึง 1.13 ล:านบาร�เรลต-อวันเม่ือ มิ.ย.2562 หลังสหรัฐฯ 

ประกาศจะลงโทษทางเศรษฐกิจ รวมถึงอาจคว่ำบาตรประเทศท่ีนำเข:าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา ประเทศท่ี

ยังคงนำเข:าน้ำมันจากเวเนซุเอลาอย-างเป®ดเผยมีเพียงรัสเซีย และจีน  

 เม่ือป� 2563 เศรษฐกิจเวเนซุเอลาหดตัวลงเล็กน:อย แม:ว-าน้ำมันมีราคาตกต่ำ แต-เวเนซุเอลา

พยายามผลิตน้ำมันมากข้ึน ส-วนอัตราเงินเฟ¬อปรับตัวลดลง ซ่ึงเปTนผลมาจากการลงทุนของภาคเอกชนลดลง 

ขณะท่ีมาตรการกักตัวเพ่ือควบคุมการแพร-ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 และปiญหาด:านสาธารณสุขส-งผลให:

การบริโภคในประเทศลดลง 

 เวเนซุเอลาประสบภาวะค-าเงินถดถอยต-อเน่ือง อันเปTนผลมาจากราคาน้ำมันดิบท่ีตกต่ำ  

การแพร-ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 และการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ทำให:การนำเข:าสินค:าลดลง ค-าแรงตกต่ำ 

และเกิดภาวะขาดดุลงบประมาณ ธนาคารกลางเวเนซุเอลาจึงพยายามแก:ไขปiญหาด:วยการพิมพ�ธนบัตร     

สกุลเงินโบลิวาร�เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีอัตราเงินเฟ¬ออยู-ท่ี 155.8% เม่ือ ต.ค.2565   

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  Bolivars (Venezuelan Bolivar Fuerte-VEF)  

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารdสหรัฐ : 1 ดอลลาร�สหรัฐ :  929,547 Bolivars (พ.ย.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  0.00000013452  Bolivars (พ.ย.2565) แต-อัตราแลกเปล่ียนมีความ 

ผันผวนมาก เน่ืองจากสถานการณ�การเมืองในเวเนซุเอลา 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (GDP) :  191,329 ล:านดอลลาร�สหรัฐ  (ป� 2565) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 12%   

ทุนสำรองต-างประเทศ :  9,992 ล:านดอลลาร�สหรัฐ   

หน้ีต-างประเทศ : 189,305  ล:านดอลลาร�สหรัฐ  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 3,400 ล:านดอลลาร�สหรัฐ   

รายได:เฉล่ียต-อหัวต-อป� :  2,157 ดอลลาร�สหรัฐ  

แรงงาน : 10.66 ล:านคน   

อัตราการว-างงาน : 6.41%  

อัตราเงินเฟ¬อ : 155.8%   
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ดุลการค:าระหว-างประเทศ :  4,195 ล:านดอลลาร�สหรัฐ  

มูลค-าการส-งออก :  3,575  ล:านดอลลาร�สหรัฐ  

สินค:าส-งออก : น้ำมันและผลผลิตน้ำมันแปรรูป แร-บอกไซต�และอะลูมิเนียม แร-ธาตุ เคมีภัณฑ� ผลผลิตทางการเกษตร 

ประเทศคู-ค:าสำคัญ : สหรัฐฯ 40% จีน 11% อินเดีย 6% อ่ืนๆ ได:แก- คิวบา โคลอมเบียและบราซิล   

มูลค-าการนำเข:า :  7,770 ล:านดอลลาร�สหรัฐ 

สินค:านำเข:า : ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว� วัตถุดิบต-างๆ เคร่ืองจักรและอุปกรณ� รถขนาดใหญ-สำหรับขนส-ง

สินค:า วัสดุก-อสร:าง อุปกรณ�ทางการแพทย� สินค:าท่ีแปรรูปจากน้ำมัน ยารักษาโรค เคมีภัณฑ� เหล็กและ

ผลิตภัณฑ�เหล็กกล:า 

ประเทศคู-ค:าสำคัญ : สหรัฐฯ 26% จีน 15% บราซิล 9% อ่ืนๆ ได:แก- โคลอมเบีย อาร�เจนตินาและเม็กซิโก      

  

การทหาร ประธานาธิบดีเปTนผู:บัญชาการทหารสูงสุด กำลังพล 123,000 นาย ประกอบด:วย ทบ. 63,000 นาย 

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

และกำลังพลสำรอง 8,000 นาย งบประมาณด:านการทหาร 750 ล:านดอลลาร�สหรัฐ ยุทโธปกรณ�สำคัญ 

ประกอบด:วย รถถัง 365 คัน รถลำเลียงพลหุ:มเกราะ 319 คัน รถถังป̄นใหญ-อัตตาจร 66 คัน ป̄นใหญ-ชนิดลาก 

104 กระบอก เคร่ืองยิงจรวดหลายลำกล:อง 36 กระบอก เคร่ืองบิน 284 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตี/สกัดก้ัน 42 เคร่ือง 

เคร่ืองบินลำเลียง 30 เคร่ือง เคร่ืองบินฝ°ก 95 เคร่ือง เฮลิคอปเตอร� 16 เคร่ือง เฮลิคอปเตอร�โจมตี 6  เคร่ือง เรือ 46 ลำ 

เรือฟริเกต 2 ลำ เรือดำน้ำ 2 ลำ เรือต-อต:านเรือดำน้ำ 1 ลำ และเรือตรวจการณ�ชายฝijง 25 ลำ  

 

สมาชิกองคdการระหว0างประเทศ 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 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท-าอากาศยาน 444 แห-ง ใช:การได:ดี 128 แห-ง เส:นทางรถไฟ 447 กม. 

ถนน 96,189 กม. เส:นทางน้ำ 7,100 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพท� พ้ืนฐาน 5.28 ล:านเลขหมาย 

โทรศัพท�เคล่ือนท่ี 18.47 ล:านเลขหมาย รหัสโทรศัพท� +58 จำนวนผู:ใช:อินเทอร�เน็ต 20.87 ล:านคนรหัส

อินเทอร�เน็ต .ve  

 

การเดินทาง นักท-องเท่ียวชาวไทยท่ีต:องการเดินทางเข:าเวเนซุเอลา ต:องขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

โดยติดต-อท่ี สอท.เวเนซุเอลาประจำมาเลเซีย และต:องได:รับการตรวจหาเช้ือโรค COVID-19 โดยมีผลตรวจ

เปTนลบภายใน 72 ช่ัวโมง ก-อนเดินทางเข:าประเทศ   
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สถานการณdสำคัญท่ีน0าติดตาม   สถานการณ�ด:านการเมือง โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพรัฐบาลของ

ประธานาธิบดี Nicolás Maduro Moros ซ่ึงข้ึนกับการได:รับการสนับสนุนจากกองทัพและความสามารถในการ

ควบคุมกระแสต-อต:านรัฐบาล ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ�ระหว-างเวเนซุเอลากับสหรัฐฯ เร่ิมปรับตัวดีข้ึน 

หลังจากสหรัฐฯ ประกาศพิจารณาผ-อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต-อรัฐบาลเวเนซุเอลาบางส-วน โดยสหรัฐฯ     

จะอนุญาตให:รัฐบาลเวเนซุเอลาเจรจากับบริษัท Chevron ธุรกิจน้ำมันขนาดใหญ-ของสหรัฐฯ ท่ีประกอบ

กิจการในเวเนซุเอลา ท้ังน้ี  วิกฤติรัสเซียยูเครนและการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ทำให:สหรัฐฯ ต:องหา

แหล-งพลังงานแห-งใหม-    

  

ความสัมพันธdไทย-เวเนซุเอลา 

 ไทยและเวเนซุเอลาสถาปนาความสัมพันธ�ทางการทูตเม่ือ 27 ส.ค.2525 โดย ออท. ณ ลิมา เปรู 

มีเขตอาณาดูแลเวเนซุเอลา ต-อมาเม่ือป� 2536 ไทยได:เป®ดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิประจำเวเนซุเอลา ขณะท่ี 

สอท.เวเนซุเอลา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� มีเขตอาณาดูแลไทย ท้ังน้ี รัฐบาลเวเนซุเอลาได:ขอเป®ด สอท.ประจำ

ประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยได:มีมติอนุมัติคำขอดังกล-าวแล:วเม่ือ 27 เม.ย.2549  

 ความร-วมมือด:านการค:า ป� 2564 มูลค-าการค:ารวม 1,224.67 ล:านบาท โดยเปTนมูลค-าการ

ส-งออกของไทย 388.34 ล:านบาท และนำเข:า 836.33 ล:านบาท ไทยขาดดุลการค:า 447.99 ล:านบาท สินค:า

ส-งออกสำคัญ ของไทย ได:แก- รถยนต� อุปกรณ�และส-วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส-วนประกอบ ผลิตภัณฑ�

ยาง ข:าว เคมีภัณฑ� ผลิตภัณฑ�จากมันสำปะหลัง ผ:าผืน ก}อก วาล�วและส-วนประกอบ เคร่ืองยนต�สันดาปภายใน

แบบลูกสูบ เคร่ืองซักผ:า เคร่ืองซักแห:งและส-วนประกอบ น้ำตาลทราย เฟอร�นิเจอร�และช้ินส-วน อาหารทะเล

กระป´องและแปรรูป และของเบ็ดเตล็ดทำด:วยโลหะสามัญ สินค:านำเข:าสำคัญของไทย ได:แก- สินแร-โลหะ 

เศษโลหะและผลิตภัณฑ� สัตว�และผลิตภัณฑ�จากสัตว� เคร่ืองด่ืมประเภทน้ำแร- น้ำอัดลมและสุรา เหล็ก 

เหล็กกล:าและผลิตภัณฑ� ผัก ผลไม:และของปรุงแต-งท่ีทำจากผัก ผลไม: เคมีภัณฑ� พืชและผลิตภัณฑ�จากพืช 

เคร่ืองใช:เบ็ดเตล็ด เคร่ืองจักรกลและส-วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ¬าและส-วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ¬าและ

ส-วนประกอบ ส-วนประกอบและอุปกรณ�ยานยนต� ผลิตภัณฑ�ทำจากพลาสติก และผลิตภัณฑ�ส่ิงทออ่ืน ๆ 

 

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

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา  

 

เกิด   23 พ.ย.2505 (อายุ 61 ป�/ป� 2566) ท่ีการากัส ในครอบครัวชนช้ันแรงงาน  

   เปTนบุตร ของนาย Nicolas Maduro Garcia ซ่ึงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต� 

   พร:อมนาง Teresa de Jesus Moros ภรรยา เม่ือป� 2532 

   

ศาสนา    คริสต�นิกายโรมันคาทอลิก และ Sathya Sai Baba  

 

สถานภาพ    

ป� 2531    - สมรสคร้ังแรกกับนาง Adriana Guerra Angulo มีบุตรชาย 1 คน คือ 

   นาย  Nicolas  Madoru Guerra ต-อมานาย Maduro ได:หย-าร:าง 

ป� 2556     - สมรสคร้ังท่ี 2 กับนาง Cilia Flores ทนายความและนักการเมืองท่ีมี 

   บทบาทสูงท้ังในรัฐบาลและรัฐสภา และเคยดำรงตำแหน-งประธาน 

   สภาแห-งชาติต-อจากนาย Maduro แต-ไม-มีบุตรด:วยกัน (นาง Flores         

   รับหลานเปTนบุตรบุญธรรม 1 คน)   

 

การศึกษา   - โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี Liceo José Ávalos in El Valle ในย-านผู:ใช: 

   แรงงาน ซ่ึงอยู-ชานเมืองการากัส แต-มีความเปTนไปได:ว-า ประธานาธิบดี  

   Maduro ไม-จบการศึกษาระดับช้ันมัธยม  

 

ประวัติการทำงาน    

ไม-ระบุป�   - คนขับรถประจำทางให:บริษัท Caracas Metro Company เปTนเวลา 

   หลายป�  

ป� 2526   - ผู:คุ:มกันของนาย José Vicente Rangel นักการเมืองฝ�ายซ:ายของ 

   เวเนซุเอลาในช-วงการรณรงค�ชิงตำแหน-งประธานาธิบดี  
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ประวัติทางการเมือง  

ไม-ระบุป�   - เร่ิมต:นจากการเปTนสมาชิกอย-างไม-เปTนทางการของสหภาพแรงงาน        

  ในฐานะผู:แทนแรงงานพนักงานขับรถประจำทางของบริษัท Caracas  

  Metro  

2533-2542   - เข:าร-วมกลุ-ม MBR-200 ร-วมรณรงค�ให:มีการปล-อยตัวนาย Hugo Chavez  

   ซ่ึงถูกจำคุกในข:อหามีส-วนร-วมในการวางแผนปฏิวัติเม่ือป� 2535 

ป� 2541   - ร-วมก-อต้ังพรรค Movement of the Fifth Republic ซ่ึงสนับสนุนนาย  

   Hugo Chavez ในการลงสมัครรับเลือกต้ังชิงตำแหน-งประธานาธิบดี  

   - ได:รับเลือกให:ดำรงตำแหน-งในสภาผู:แทนราษฎร สังกัดพรรค MVR  

ป� 2543   - ได:รับเลือกให:ดำรงตำแหน-งในสภาแห-งชาติ   

ป� 2548-2549   - ประธานสภาแห-งชาติ  

9 ส.ค.2549-15 ม.ค.2556  - รมว.กระทรวงการต-างประเทศ 

13 ต.ค.2555-5 มี.ค.2556  - รองประธานาธิบดี 

5 มี.ค.-19 เม.ย.2556   - รักษาการในตำแหน-งประธานาธิบดี หลังจากประธานาธิบดี Hugo Chavez 

   ถึงแก-อสัญกรรมด:วยโรคมะเร็ง เม่ือ มี.ค.2556 

14 เม.ย.2556   - ชนะการเลือกต้ังชิงตำแหน-งประธานาธิบดีด:วยคะแนนเสียง 50.66%  

19 เม.ย.2556-ปiจจุบัน   - ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - สนใจติดตามนาย Sathya Sai Baba, Indian Guru ในช-วงป� 2555  

   - ระบุว-า ตนเองเปTน Mestizo (ลูกผสมคนผิวขาวกับชาวอินเดียนพ้ืนเมือง)  

   แต-ยอมรับว-ามีเช้ือสายแอฟริกันอยู-ด:วย  

   - ไม-มีความรู:ภาษาต-างประเทศ  

   - มีการศึกษาต่ำ มักพูดถึงตนเองว-าเปTนประธานาธิบดีชนช้ันแรงงาน  

   - เปTนบุคคลท่ีมีอำนาจท่ีแท:จริงในเวเนซุเอลาและได:รับความภักดีจากกองทัพ 

เวเนซุเอลาอย-างสูง ดังจะเห็นได:จากเม่ือนาย Guaidó และสหรัฐฯ พยายาม

ยึดอำนาจการปกครองประเทศจากประธานาธิบดี Maduro เม่ือกลางป� 

2562 แม:ว-าสหรัฐฯ จะชักชวนให:สมาชิกระดับผู:นำของกองทัพเวเนซุเอลา

ร-วมมือปลดประธานาธิบดี Maduro ออกจากตำแหน-ง นอกจากไม-มีใคร

ร-วมมือแล:ว ยังนำเร่ืองดังกล-าวแจ:งต-อประธานาธิบดี Maduro โดยตรง 

 

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

 

ประธานาธิบดี Nicolas Maduro Moros 

รองประธานาธิบดี Delcy Rodriguez Gomez 

รองประธานาธิบดี (ฝ�ายสังคมนิยม) Mervin Maldonado 

รมว.กระทรวงผลผลิตการเกษตรและท่ีดิน Wilmar Castro Soteldo 

รมว.กระทรวงการค:า Enelda Laya Lugo 

รมว.กระทรวงประชาคมและการเคล่ือนไหวทางสังคม Noris Herrera 

รมว.กระทรวงส่ือสารและข:อมูล Freddy Nanez 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Ernesto Villegas Poljak 

รมว.กระทรวงกลาโหม Vladimir Padrino Lopez  

รมว.กระทรวงพัฒนาเหมืองแร-เชิงนิเวศ Gilberto Pinto Blanco  

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การคลัง และธนาคารรัฐ   Simón Zerpa  

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจสังคมนิยม Oswaldo Babera 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Aristóbulo Istúriz 

รมว.กระทรวงไฟฟ¬า Freddy Brito Maestro  

รมว.กระทรวงประมงและการเพาะเล้ียงสัตว�น้ำ Dante Rivas Quijada 

รมว.กระทรวงอาหาร Carlos Leal Telleria  

รมว.กระทรวงการต-างประเทศ Felix Plasencia  

รมว.กระทรวงการค:าต-างประเทศ Eneida Laya Lugo 

รมว.กระทรวงคมนาคม  Hipolito Abreu Paez 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Carlos Alvarado Gonzalez 

รมว.กระทรวงท่ีอยู-อาศัย ส่ิงแวดล:อม และสังคมนิยม Ildemaro villaroel arismendi 

แนวระบบนิเวศ 

รมว.กระทรวงชนพ้ืนเมือง Aloha Núñez  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการผลิตแห-งชาติ Jorge Arreaza   

รมว.กระทรวงมหาดไทย ยุติธรรม และสันติ Remigio Ceballos Ichaso  

รมว.กระทรวงแรงงาน Francisco Torrealb 

รมว.กระทรวงโภชนาการ Carlos Augusto Leal Telleria 

รมต.ประจำทำเนียบประธานาธิบดีและตรวจสอบการทำงาน  Jorge Elieser Marquez 

ของรัฐบาล 

รมว.กระทรวงทัณฑสถาน Mirelys Contreras 

รมว.กระทรวงป®โตรเลียมและเหมืองแร- Tareck El Aissami 
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รมว.กระทรวงแผนงาน Ricardo Menendez Prieto 

รมว.กระทรวงโยธาสาธารณะ Raul Alfonzo Paredes 

รมว.กระทรวงการท-องเท่ียว Ali Padron Paredes 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี Gabriela Jiménez-Ramírez 

รมว.กระทรวงเกษตรในชุมชนเมือง Wilmar Castro Soteldo  

รมว.กระทรวงน้ำ Rodolfo Clemente Marco Torres   

รมว.กระทรวงสตรีและความเสมอภาคทางเพศ Diva Guzman Leon  

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา Mervin Maldonado 

ผู:ว-าการธนาคารชาติ Calixto Ortega Sanchez 

 

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

(พ.ย.2565) 

 

 


