สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States)
ข้ อมูลทั่วไป

เม็กซิโกตังอยู
้ ท่ างตอนล่างของทวีปอเมริ กาเหนือ
เป็ นส่วนหนึง่ ของลาตินอเมริ กา ทิศเหนือติดสหรัฐอเมริกา
ทิศใต้ ตดิ กัวเตมาลาและเบลีซ ทิศตะวันออกติดอ่าวเม็กซิโกและ
ทะเลแคริ บเบียน ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก และ
อ่าวแคลิฟอร์ เนีย
เม็ ก ซิ โ กเป็ นคู่ ค้ า อัน ดับ 2 ของไทยลาติ น อเมริ ก า และ
เป็ นประเทศแรกในลาติ น อเมริ กาที่ เ ป็ นสมาชิ ก OECD
นอกจากนี ย้ ัง เป็ นสมาชิ ก ของกรอบความร่ ว มมื อ ต่างๆ เช่ น
APEC, G-20, TPP และกลุม่ Pacific Alliance

สภาพภูมิอากาศ ภาคใต้ และบริ เวณที่ราบตํ่าติดชายทะเลอากาศร้ อนชื ้นแบบศูนย์สตู ร อุณหภูมิเฉลีย่ ประมาณ
18 องศาเซลเซียส สําหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกมีภมู ิอากาศแบบทะเลทราย
พืน้ ที่

1,972,500 ตร.กม. (4 เท่าของไทย/ ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในลาตินอเมริ กา และเป็ นประเทศ
ที่ใหญ่ เป็ นอันดับที่ 15 ของโลก) ภูมิประเทศมีความหลากหลายและบางพื ้นที่อยู่สูงกว่า
ระดับนํ ้าทะเลมาก

ประชากร

116.2 ล้ านคน (2556)

เมืองสําคัญ
กรุ งเม็กซิ โก (Mexico City) เป็ นเมือ งหลวงของเม็ กซิโก และเป็ นเมือ งศูน ย์ กลางในการติดต่อ
ประสานงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนในระดับประเทศ เป็ นศูนย์กลางการกระจายสินค้ าและศูนย์กลาง
ภาคการเงิน
เมืองมอนเตร์ เรย์ (Monterrey) เป็ นเมืองหลวงของรัฐนวยโวเลออง อยูท่ างตอนเหนือของเม็กซิโก
เป็ นศูนย์ กลางการค้ าและอุตสาหกรรม สําหรับสินค้ าเครื่ องจักรซีเมนต์ เหล็ก ยานยนต์ และสินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์
เมืองกวาดาลาฮารา (Guadalajara) เป็ นเมืองหลวงของรัฐฮาลิสโก เป็ นศูนย์กลางการผลิตเหล็ก
เตกีลา เสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป อัญมณี และเครื่ องประดับ รองเท้ า เฟอร์ นิเจอร์ และสินค้ าไฮเทค
เมืองเกเรตาโรและปวยบลา (Querétaro & Puebla) อยูห่ า่ งจากกรุงเม็กซิโกออกไปประมาณ 2 ชัว่ โมง
เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมืองแร่

ภาษาราชการ

ภาษาสเปน

หน่ วยเงินตรา

สกุลเงินเปโซ (Peso) หน่วยย่อยเป็ น 100 เซนตาโว ธนบัตรมีใช้ ในมูลค่า 20, 50, 100, 200
และ 500 เปโซ ในขณะที่เหรี ยญมีในมูลค่า 10, 20 และ 50 เซนตาโว เช่นเดียวกับเหรี ยญ
ราคา 1, 2, 10 และ 20 เปโซ

อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลีย่ น (กันยายน 2557) 1 เปโซ = 2.42 บาท, 1 ดอลลาร์ สหรัฐ = 13.22 เปโซ
การแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศและเช็คเดินทางสามารถทําได้ ที่ธนาคาร หรื อจุดรั บ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐเป็ นสกุลเงินที่ได้ รับการยอมรับ
มากที่สดุ
ในเขตเมืองมีต้ เู อทีเอ็มบริ การอยูท่ วั่ ไป ส่วนบัตรเครดิตสามารถใช้ ได้ ในร้ านค้ าและร้ านอาหาร
ขนาดใหญ่
เวลา

GMT-6 (ช้ ากว่าประเทศไทย 13 ชัว่ โมง)

ศาสนา

โรมันคาทอลิกร้ อยละ 89 โปรเตสแตนท์ร้อยละ 6

เชือ้ ชาติ

เมสติ โ ซ (ผิ ว ขาวผสมกั บ อิ น เดี ย นแดงพื น้ เมื อ ง) 60%,

อเมริ กั น อิ น เดี ย น 30%,

คอเคเชียน 9%, อื่น ๆ 1%
วันชาติ

16 กันยายน (ค.ศ.1810 ประกาศอิสรภาพจากสเปน) การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
สหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้ องถิ่นแบ่งเป็ น 31 รัฐ และ 1 เขตนครหลวง (Federal
District : กรุงเม็กซิโก) ประธานาธิบดีเป็ นประมุขของประเทศและเป็ นผู้นําฝ่ ายบริ หาร

ประธานาธิบดี นายเอนริ เก เปนญา นิเอโต (Enrique Peña Nieto) เข้ ารับตําแหน่งเมื่อ 1 ธันวาคม 2555
ประวัติศาสตร์ เม็กซิโก
บริ เวณที่ตงั ้ ของเม็กซิ โกในปั จจุบัน ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่า มีการทําเกษตรกรรม
มากกว่า 7,000 ปี ก่อนคริ สตกาล ความเจริ ญทางวิชาการ ระบบการวางผังเมือง และสาธารณูปโภค
แสดงให้ เห็นถึงการก่อร่างของระบบสังคมที่มีความซับซ้ อนและมีการจัดการที่ดี อาทิ การตังชุ
้ มชนของ
ชนเผ่า Maya จนกระทัง่ ถึงจักรวรรดิ์ Aztec ซึ่งแผ่อิทธิพลครอบครองบริ เวณที่เป็ นเม็กซิโกในปั จจุบนั
อาณาจักร Aztec มีพลเมืองประมาณ 15 ล้ านคน มีเมืองหลวงชื่อ Tenochtitlan ซึ่งเป็ นที่ตงของกรุ
ั้
ง
เม็กซิโกในปั จจุบนั อาณาจักร Aztec มีความรุ่ งเรื องทังด้
้ านวิทยาการและมีทรัพยากร ประเภททองคํา
เงิน และแร่ธาตุจํานวนมาก ด้ วยสาเหตุนี ้ทําให้ สเปนเข้ ามายึดครองเป็ นอาณานิคมเมื่อปี 2064 (ค.ศ.
1521) ต่อมา เม็กซิโกได้ ประกาศอิสรภาพจากสเปนสําเร็ จเมื่อปี ค.ศ.1810 ภายหลังได้ รับเอกราช

การเมืองเม็กซิโกค่อนข้ างไม่มนั่ คง เนื่องจากถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร ประชาชนยากจน
และขาดสวัสดิการ จนกระทัง่ มีการปฏิวตั ิและได้ ยกร่ างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อปี 2460 (ค.ศ. 1917)
ซึง่ มีสว่ นในการพัฒนาระบบการเมืองและสังคม อันเป็ นผลต่อการยกระดับความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ให้ ดีขึ ้น
ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-เม็กซิโก ไทยและเม็กซิโกสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี พ.ศ.
2518 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเม็กซิโก เปิ ดทําการในปี พ.ศ. 2521
สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจําประเทศไทย เปิ ดทําการในปี พ.ศ.
2532
การเข้ าเมือง

ผู้ ถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางธรรมดาของไทยทุ ก คนต้ องขอรั บ การตรวจลงตรา (วี ซ่ า )
จากสถานเอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจําประเทศไทย โทรศัพท์ (662) 285-0995, 2850815-8 ก่อนเดินทางเข้ าประเทศ
สามารถอ่านข้ อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซา่ เม็กซิโกได้ ที่
http://embamex.sre.gob.mx/tailandia/index.php/en/consular-services

การเดิ น ทางไปกรุ ง เม็ ก ซิ โ ก เที่ ย วบิ น ของสายการบิ น พาณิ ช ย์ จ ากยุโ รปและสหรั ฐ อเมริ ก าลงจอดที่
ท่าอากาศยานนานาชาติ Benito Juarez ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ กล้ ใจกลางเมือง บริ การขนส่ง
สาธารณะในเมืองมีทัง้ ระบบรถไฟใต้ ดินที่ครอบคลุมทัว่ ถึงทุกพื ้นที่ รถโดยสาร
สาธารณะรถแท็กซี่ รถโดยสารมินิบสั และรถรับจ้ าง
สํานักงานการท่ องเที่ยวในกรุงเม็กซิโก

เปิ ดให้ บริ การทุกวันตังแต่
้ เวลา 8.00 น. - 18.00 น.
Amberes No.54, Esq. Londres Col. Juarez 06600
Mexico, D.F.
Tel: (5) 533 4700

ธุรกิจและเวลาทําการในกรุ งเม็กซิโก

ธนาคาร : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 8.00 น. - 19.00 น.
ไปรษณีย์ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
ห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ า : 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน
พิพิธภัณฑ์ : เวลาทําการแตกต่างกันไป
สํานักงานธุรกิจ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.

ข้ อควรปฏิบัติและพึงระวัง
ควรใช้ บริ การรถแท็กซี่โรงแรมหรื อรถแท็กซี่โทรเรี ยก และหลีกเลี่ยงการเดินทางในที่เปลี่ยวยามวิกาล
ในเมื อ งใหญ่ หากจํ า เป็ นให้ เ ดิ น ทางเป็ นหมู่ค ณะ กรุ ง เม็ ก ซิ โ กเป็ นเมื อ งใหญ่ ที่ มี อัต ราการเกิ ด
อาชญากรรมค่อนข้ างสูง จึงควรใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ หากประสบปั ญหาใด ๆ ขอให้ ติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูตไทยทันที
ในกรณีที่จะเดินทางไปยังเมืองชายแดนต่าง ๆ ต้ องนําหนังสือเดินทางและสําเนาหนังสือเดินทางติดตัว
ไปด้ วยเสมอและควรระวังในเรื่ องสุขภาพ ในเรื่ องปริ มาณออกซิเจนที่มีระดับตํ่า เนื่องจากกรุ งเม็กซิโก
และหลาย ๆ เมืองในประเทศอยูส่ งู กว่าระดับนํ ้าทะเลมาก และควรระวังปั ญหาโรคท้ องร่วงจาก
การรับประทานอาหาร รวมทังผลไม้
้
และไอศกรี มที่ขายตามท้ องถนน
สุขอนามัยและสถานพยาบาลในกรุ งเม็กซิโก
กรุงเม็กซิโกเป็ นเมืองที่มีปัญหามลพิษรุนแรงซึง่ ทําให้ หลายคนมีปัญหาเรื่ องปอด ส่วนใหญ่เกิดจาก
การตกค้ างของมลพิษเนื่องจากมีภเู ขาล้ อมรอบ ดังนันหากมี
้
โรคประจําตัว เช่น เป็ นภูมิแพ้ หรื อหอบหืด
ควรหลีกเลีย่ งการเดินทางมากรุงเม็กซิโกในช่วงฤดูร้อน (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน)
นอกจากนี ้ ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ วัคซีนบาดทะยักและโรคไวรัสตับอักเสบเอก่อน
เดินทาง เพราะในหลายปี ที่ผ่านมามีรายงานการระบาดของเชือ้ อหิวาตกโรคและเชือ้ แบคทีเรี ยที่
ก่อให้ เกิดโรคทางเดินอาหาร ดังนัน้ จึงไม่ควรดื่มนํา้ ประปาจากก๊ อกนํา้ และควรพิจารณาเลือกทาน
อาหารจากร้ านขายอาหารริ มทางอย่างระมัดระวัง และควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ วเท่านัน้
รถพยาบาล: 061 (มีบริ การภาษาอังกฤษ)
Hospital General de Mexico: +52 5578 4346
มารยาทและข้ อพึงปฏิบัติในกรุ งเม็กซิโก
การทัก ทายในเม็ ก ซิ โ กนิ ย มใช้ การจับ มื อ และผู้ห ญิ ง มัก ทัก ทายด้ ว ยการจูบ ที่ แ ก้ ม
ยังมักเรี ยกชื่อด้ วยชื่อต้ นในการแนะนําตัว ยกเว้ นการแนะนําตัวในการประชุมทางธุรกิจ

นอกจากนี ้

ร้ านอาหารหลายแห่งในเม็กซิโกกําหนดเป็ นพื ้นที่ไม่สบู บุหรี่ ดังนันควรสั
้
งเกตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ
ทังนี
้ ้ ร้ านอาหารมักจัดแบ่งพื ้นที่ด้านนอกไว้ สาํ หรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่

มารยาทการรับประทานอาหารในกรุ งเม็กซิโก
กิจวัตรการรับประทานอาหารของชาวเม็กซิกันคือรับประทานน้ อยสําหรั บมื ้อเช้ า อาหารกลางวัน
มื ้อใหญ่และอาหารเย็นแบบเบา ๆ บริ การอาหารกลางวันเริ่ มต้ นในช่วงบ่ายและอาจใช้ เวลานานถึง
สามชัว่ โมง อาหารเย็นมักจะไม่เริ่ มจนกว่าหลังเวลา 21.00 น. ชาวท้ องถิ่นนิยมออกไปรับประทาน
มื ้อกลางวันที่ร้านอาหาร และพบปะพูดคุยสังสรรค์กบั ผู้อื่น
โดยทัว่ ไปแล้ วบริ กรที่ทํางานในร้ านอาหารขนาดเล็กที่ให้ บริ การอาหารราคาไม่แพง มักไม่คาดหวัง
การได้ ทิป แต่สามารถให้ ได้ หากพอใจในการบริ การ อย่างไรก็ดี ควรจะทิปร้ อยละ 10 - 15 ของ
ค่าอาหารสําหรับภัตตาคารมีระดับ
กระแสไฟฟ้า

127 V 60 Hz

ลักษณะปลั๊กไฟ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเม็กซิโก
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/

