
สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States) 

ข้อมูลทั่วไป      เม็กซิโกตัง้อยูท่างตอนลา่งของทวีปอเมริกาเหนือ  

              เป็นสว่นหนึง่ของลาตินอเมริกา ทิศเหนือตดิสหรัฐอเมริกา  

                   ทิศใต้ตดิกวัเตมาลาและเบลซี ทิศตะวนัออกตดิอา่วเม็กซิโกและ    

                           ทะเลแคริบเบียน ทิศตะวนัตกตดิมหาสมทุรแปซิฟิก และ 

                           อา่วแคลฟิอร์เนีย  

เม็กซิโกเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยลาตินอเมริกา และ 

เ ป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกา ท่ีเ ป็นสมาชิก  OECD 

นอกจากนีย้ังเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น 

APEC, G-20, TPP และกลุม่ Pacific Alliance 

สภาพภมิูอากาศ ภาคใต้และบริเวณท่ีราบตํ่าตดิชายทะเลอากาศร้อนชืน้แบบศนูย์สตูร อณุหภมูิเฉลีย่ประมาณ 

18 องศาเซลเซียส สาํหรับภาคเหนือและภาคตะวนัออกมีภมูิอากาศแบบทะเลทราย 

พืน้ที่ 1,972,500 ตร.กม. (4 เท่าของไทย/ ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในลาตินอเมริกา และเป็นประเทศ 

ท่ีใหญ่เป็นอนัดับท่ี 15 ของโลก) ภูมิประเทศมีความหลากหลายและบางพืน้ท่ีอยู่สูงกว่า

ระดบันํา้ทะเลมาก 

ประชากร 116.2 ล้านคน (2556) 

เมืองสาํคัญ  

กรุงเม็กซิโก (Mexico City) เป็นเมืองหลวงของเม็กซิโก และเป็นเมืองศูนย์กลางในการติดต่อ

ประสานงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในระดบัประเทศ เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและศูนย์กลาง

ภาคการเงิน 

เมืองมอนเตร์เรย์ (Monterrey) เป็นเมืองหลวงของรัฐนวยโวเลออง อยูท่างตอนเหนือของเม็กซิโก  

เป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรม สําหรับสินค้าเคร่ืองจักรซีเมนต์ เหล็ก ยานยนต์ และสินค้า

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

เมืองกวาดาลาฮารา (Guadalajara)  เป็นเมืองหลวงของรัฐฮาลสิโก เป็นศนูย์กลางการผลติเหลก็  

เตกีลา เสือ้ผ้าสาํเร็จรูป อญัมณี และเคร่ืองประดบั รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และสนิค้าไฮเทค 

 

เมืองเกเรตาโรและปวยบลา (Querétaro & Puebla) อยูห่า่งจากกรุงเม็กซิโกออกไปประมาณ 2 ชัว่โมง 

เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมยานยนต์และเหมืองแร่ 



ภาษาราชการ ภาษาสเปน 

หน่วยเงนิตรา สกุลเงินเปโซ (Peso) หน่วยย่อยเป็น 100 เซนตาโว ธนบตัรมีใช้ในมลูค่า 20, 50, 100, 200 

และ 500 เปโซ ในขณะท่ีเหรียญมีในมลูค่า 10, 20 และ 50 เซนตาโว เช่นเดียวกบัเหรียญ

ราคา 1, 2, 10 และ 20 เปโซ 

อัตราแลกเปลี่ยน อตัราแลกเปลีย่น (กนัยายน 2557) 1 เปโซ = 2.42 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 13.22 เปโซ 

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเช็คเดินทางสามารถทําได้ท่ีธนาคาร หรือจุดรับ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีได้รับการยอมรับ

มากท่ีสดุ 

ในเขตเมืองมีตู้ เอทีเอ็มบริการอยูท่ัว่ไป สว่นบตัรเครดิตสามารถใช้ได้ในร้านค้าและร้านอาหาร

ขนาดใหญ่  

เวลา GMT-6 (ช้ากวา่ประเทศไทย 13 ชัว่โมง) 

ศาสนา  โรมนัคาทอลกิร้อยละ 89 โปรเตสแตนท์ร้อยละ 6 

เชือ้ชาติ เมสติโซ (ผิวขาวผสมกับอินเดียนแดงพืน้เมือง) 60%, อเมริกันอินเดียน 30%,  

คอเคเชียน 9%, อ่ืน ๆ 1% 

วันชาต ิ 16 กนัยายน (ค.ศ.1810 ประกาศอิสรภาพจากสเปน) การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ

สหพนัธรัฐ มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินแบ่งเป็น 31 รัฐ และ 1 เขตนครหลวง (Federal 

District : กรุงเม็กซิโก) ประธานาธิบดีเป็นประมขุของประเทศและเป็นผู้ นําฝ่ายบริหาร 

ประธานาธิบดี  นายเอนริเก เปนญา นิเอโต (Enrique Peña Nieto) เข้ารับตําแหนง่เมื่อ 1 ธนัวาคม 2555 

ประวัติศาสตร์เม็กซิโก 

บริเวณท่ีตัง้ของเม็กซิโกในปัจจุบัน ปรากฏหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ว่า มีการทําเกษตรกรรม 

มากกว่า 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ความเจริญทางวิชาการ ระบบการวางผงัเมือง และสาธารณปูโภค 

แสดงให้เห็นถึงการก่อร่างของระบบสงัคมท่ีมีความซบัซ้อนและมีการจดัการท่ีดี อาทิ การตัง้ชุมชนของ

ชนเผ่า Maya จนกระทัง่ถึงจกัรวรรดิ์ Aztec ซึ่งแผ่อิทธิพลครอบครองบริเวณท่ีเป็นเม็กซิโกในปัจจุบนั 

อาณาจกัร Aztec มีพลเมืองประมาณ 15 ล้านคน มีเมืองหลวงช่ือ Tenochtitlan ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของกรุง

เม็กซิโกในปัจจบุนั อาณาจกัร Aztec มีความรุ่งเรืองทัง้ด้านวิทยาการและมีทรัพยากร ประเภททองคํา 

เงิน และแร่ธาตจํุานวนมาก ด้วยสาเหตนีุทํ้าให้สเปนเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคมเมื่อปี 2064 (ค.ศ. 

1521) ต่อมา เม็กซิโกได้ประกาศอิสรภาพจากสเปนสําเร็จเมื่อปี ค.ศ.1810 ภายหลงัได้รับเอกราช 



การเมืองเม็กซิโกคอ่นข้างไม่มัน่คง เน่ืองจากถกูปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร ประชาชนยากจน

และขาดสวสัดิการ จนกระทัง่มีการปฏิวตัิและได้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อปี 2460 (ค.ศ. 1917)  

 ซึง่มีสว่นในการพฒันาระบบการเมืองและสงัคม อนัเป็นผลตอ่การยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชน

ให้ดีขึน้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เม็กซิโก ไทยและเม็กซิโกสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างกนัเมื่อปี พ.ศ.

2518 สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเม็กซิโก เปิดทําการในปีพ.ศ. 2521 

สถานเอกอคัรราชทูตเม็กซิโก ประจําประเทศไทย เปิดทําการในปี พ.ศ. 

2532 

การเข้าเมือง ผู้ ถื อหนังสือ เดินทางธรรมดาของไทยทุกคนต้องขอรับการตรวจลงตรา  (วี ซ่ า )  

จากสถานเอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจําประเทศไทย โทรศัพท์ (662) 285-0995, 285- 

0815-8 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 

สามารถอา่นข้อมลูและเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซา่เม็กซิโกได้ท่ี

http://embamex.sre.gob.mx/tailandia/index.php/en/consular-services 

การเดินทางไปกรุงเม็กซิโก  เ ท่ียวบินของสายการบินพาณิชย์จากยุโรปและสหรัฐอเมริกาลงจอดท่ี 

   ทา่อากาศยานนานาชาติ Benito Juarez ซึง่ตัง้อยูใ่กล้ใจกลางเมือง บริการขนสง่  

   สาธารณะในเมืองมีทัง้ระบบรถไฟใต้ดินท่ีครอบคลมุทัว่ถึงทุกพืน้ท่ี รถโดยสาร   

   สาธารณะรถแท็กซี่ รถโดยสารมินิบสัและรถรับจ้าง 

 

สาํนักงานการท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโก เปิดให้บริการทกุวนัตัง้แตเ่วลา 8.00 น. - 18.00 น.  

Amberes No.54, Esq. Londres Col. Juarez 06600 

Mexico, D.F.  

Tel: (5) 533 4700 

ธุรกิจและเวลาทาํการในกรุงเม็กซิโก ธนาคาร : วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 8.00 น. - 19.00 น. 

ไปรษณีย์ : วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 9.00 น. - 18.00 น.  

ห้างสรรพสนิค้าและร้านค้า : 10.00 น. - 22.00 น. ทกุวนั  

พิพิธภณัฑ์ : เวลาทําการแตกตา่งกนัไป 

สาํนกังานธุรกิจ : วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 9.00 น. - 18.00 น. 

 

 

http://embamex.sre.gob.mx/tailandia/index.php/en/consular-services


 

ข้อควรปฏิบัติและพึงระวัง 

ควรใช้บริการรถแท็กซี่โรงแรมหรือรถแท็กซี่โทรเรียก และหลีกเลี่ยงการเดินทางในท่ีเปลี่ยวยามวิกาล 

ในเมืองใหญ่ หากจําเป็นให้เดินทางเป็นหมู่คณะ กรุงเม็กซิโกเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีอัตราการเกิด

อาชญากรรมค่อนข้างสงู จึงควรใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ หากประสบปัญหาใด ๆ ขอให้ติดต่อ

สถานเอกอคัรราชทตูไทยทนัที  

ในกรณีท่ีจะเดินทางไปยงัเมืองชายแดนตา่ง ๆ ต้องนําหนงัสอืเดินทางและสาํเนาหนงัสือเดินทางติดตวั

ไปด้วยเสมอและควรระวงัในเร่ืองสขุภาพ ในเร่ืองปริมาณออกซิเจนท่ีมีระดบัตํ่า เน่ืองจากกรุงเม็กซิโก

และหลาย ๆ เมืองในประเทศอยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเลมาก และควรระวงัปัญหาโรคท้องร่วงจาก 

การรับประทานอาหาร รวมทัง้ผลไม้และไอศกรีมท่ีขายตามท้องถนน 

สุขอนามัยและสถานพยาบาลในกรุงเม็กซิโก 

กรุงเม็กซิโกเป็นเมืองท่ีมีปัญหามลพิษรุนแรงซึง่ทําให้หลายคนมีปัญหาเร่ืองปอด สว่นใหญ่เกิดจาก 

การตกค้างของมลพิษเน่ืองจากมีภเูขาล้อมรอบ ดงันัน้หากมีโรคประจําตวั เช่น เป็นภมูิแพ้หรือหอบหืด 

ควรหลกีเลีย่งการเดินทางมากรุงเม็กซิโกในช่วงฤดรู้อน (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน) 

 

นอกจากนี ้ควรรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไทฟอยด์  วคัซีนบาดทะยกัและโรคไวรัสตบัอกัเสบเอก่อน

เดินทาง เพราะในหลายปีท่ีผ่านมามีรายงานการระบาดของเชือ้อหิวาตกโรคและเชือ้แบคทีเรียท่ี

ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ดงันัน้จึงไม่ควรดื่มนํา้ประปาจากก๊อกนํา้และควรพิจารณาเลือกทาน

อาหารจากร้านขายอาหารริมทางอยา่งระมดัระวงั และควรรับประทานอาหารท่ีปรุงสกุแล้วเทา่นัน้ 

 

รถพยาบาล: 061 (มีบริการภาษาองักฤษ) 

Hospital General de Mexico: +52 5578 4346 

มารยาทและข้อพึงปฏิบัติในกรุงเม็กซิโก 

การทักทายในเม็กซิโกนิยมใช้การจับมือและผู้ หญิงมักทักทายด้วยการจูบท่ีแก้ม นอกจากนี ้

ยงัมกัเรียกช่ือด้วยช่ือต้นในการแนะนําตวั ยกเว้นการแนะนําตวัในการประชมุทางธุรกิจ 

ร้านอาหารหลายแหง่ในเม็กซิโกกําหนดเป็นพืน้ท่ีไมส่บูบหุร่ี ดงันัน้ควรสงัเกตเพ่ือหลีกเลี่ยงการถกูปรับ 

ทัง้นี ้ร้านอาหารมกัจดัแบง่พืน้ท่ีด้านนอกไว้สาํหรับผู้ ท่ีต้องการสบูบหุร่ี  

 



มารยาทการรับประทานอาหารในกรุงเม็กซิโก 

กิจวัตรการรับประทานอาหารของชาวเม็กซิกันคือรับประทานน้อยสําหรับมือ้เช้า อาหารกลางวัน 

มือ้ใหญ่และอาหารเย็นแบบเบา ๆ บริการอาหารกลางวนัเร่ิมต้นในช่วงบ่ายและอาจใช้เวลานานถึง 

สามชัว่โมง อาหารเย็นมกัจะไม่เร่ิมจนกว่าหลงัเวลา 21.00 น. ชาวท้องถ่ินนิยมออกไปรับประทาน 

มือ้กลางวนัท่ีร้านอาหาร และพบปะพดูคยุสงัสรรค์กบัผู้ อ่ืน 

โดยทัว่ไปแล้วบริกรท่ีทํางานในร้านอาหารขนาดเล็กท่ีให้บริการอาหารราคาไม่แพง มกัไม่คาดหวงั 

การได้ทิป แต่สามารถให้ได้หากพอใจในการบริการ อย่างไรก็ดี ควรจะทิปร้อยละ 10 - 15 ของ

คา่อาหารสาํหรับภตัตาคารมีระดบั 

กระแสไฟฟ้า 127 V 60 Hz  

ลักษณะปลั๊กไฟ  

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก   

Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000 

Phone (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529  

Website: http://thailatinamerica.net/ 

 

 

http://thailatinamerica.net/
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