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สาธารณรัฐจิบตู ี

Republic of Djibouti 
 

 
 

เมืองหลวง  จิบูตี  

 

ท่ีตั้ง  ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ติดอาวเอเดนและทะเลแดง บริเวณเสนละติจูด 11.35  

องศาเหนือ และเสนลองจิจูด 43.09 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 23,200 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 528 กม. 

และมีชายฝงยาว 314 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับเอริเทรีย 125 กม. 

 ทิศใต และทิศตะวันตก ติดกับเอธิโอเปย 342 กม.  

 ทิศตะวันออก ติดกับอาวเอเดน 314 กม. และโซมาเลีย 61 กม. 
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ภูมิประเทศ  ท่ีราบชายฝง มีภูเขา Mousa Ali, Goda และ Arrei ลอมรอบ จึงมีท่ีราบสูงและเทือกเขาหลายแหง 

ตอนใตของประเทศมีทะเลทรายชื่อ Grand Bara  

 

ภูมิอากาศ  รอนแหงแบบทะเลทราย 

 

ประชากร  938,410 คน (ป 2564) 

 

รายละเอียดประชากร  เปนชาวโซมาลี 60% อาฟาร (Afar) 35% อ่ืน ๆ (อาหรับ เยเมน ฝรั่งเศส เอธิโอเปย 

และอิตาลี) 5% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 29.97% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 

66.06% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 3.97% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 64.7 ป เพศชายประมาณ 62.1 ป   

เพศหญิงประมาณ 67.4 ป อายุเฉลี ่ยของประชากรโดยรวม 24.9 ป เพศชายประมาณ 23 ป เพศหญิง

ประมาณ 26.4 ป อัตราการเกิด 22.7 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.3 คนตอประชากร 1,000 คน 

อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.07% 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 94% และคริสต 6% 

 

ภาษา  ฝรั่งเศสและอาหรับ เปนภาษาราชการ รวมถึงมีการใชภาษาโซมาลี และอาฟาร 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ เพศชาย 60.1% เพศหญิง 39.5% (ป 2558 ของธนาคารโลก) 

 

การกอตั้งประเทศ  จิบูตีเคยอยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศส และไดรับเอกราชเม่ือ 27 มิ.ย. 2520 โดย

นาย Hassan Gouled Aptidon ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนแรกของจิบูตี ภายใตระบบพรรคการเมืองเดียว

จนถึงป 2542 เกิดสงครามกลางเมืองจากความขัดแยงของชนเผา Issa และ Afar จนกระท่ัง ธ.ค.2537       

จึงลงนามความตกลงสันติภาพและมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปนครั้งแรกในปเดียวกัน โดยนาย Ismaïl 

Omar Guelleh ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี 4 สมัย (ป 2542-ปจจุบัน)  

 

วันชาต ิ 27 มิ.ย.  ซ่ึงเปนวันท่ีไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสเม่ือป 2520 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐก่ึงประธานาธิบดี  

 ฝายบริหาร :  ประธานาธิบดีเปนประมุข มาจากการเลือกตั้ง วาระ 5 ป และไมจำกัดวาระ   

การดำรงตำแหนง ผูลงสมัครรับเลือกตั้งตองอายุไมเกิน 75 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 9 เม.ย. 2564 นาย Ismaïl 

Omar Guelleh ชนะเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 97.3% เหนือนาย Zakaria Ismaïl Farah คูแขงท่ีได 2% 

โดยเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 5 อยูในตำแหนงมาต้ังแต 8 พ.ค.2542 ประธานาธิบดีมีอำนาจในการแตงต้ัง 

นรม. ซ่ึงเปนหัวหนารัฐบาล การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไปจะจัดข้ึนในป 2569 
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 ฝายนิติบัญญัติ :  ระบบสภาเดียว คือ สภาแหงชาติ (National Assembly) อดีตคือ Chamber 

of Deputies หรือ Chambre des Députés มีสมาชิก 65 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบเขตหนึ่ง

หลายท่ีนั่ง (หรือ Plurality-at-large voting โดยใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้งเดียว) 52 คน และระบบสัดสวน 

13 คน วาระ 5 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 23 ก.พ. 2561 (ครั้งตอไปกำหนดจัดใน ก.พ. 2566) 

 ฝายตุลาการ :  ศาลฎีกา และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลลำดับรอง ไดแก ศาลอุทธรณ 

ศาลชั้นตน ศาลจารีตประเพณี และศาลมลรัฐ (State Court)  

 พรรคการเมืองสำคัญ :  1) พรรค People’s Rally for Progress (RPP) ซ่ึงเปนพรรครฐับาล 

และประธานาธิบดี Ismaïl Omar Guelleh เปนหัวหนาพรรค และรวมอยูใน Union for the Presidential 

Majority ซ่ึงเปนการรวมตัวของพรรคในรัฐบาลผสม 2) พรรค Djibouti Development Party (PDD) และ 

3) พรรค Centre for United Democrats (CDU) 

 

เศรษฐกิจ จิบูตีเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสำคัญของแอฟริกา เชื่อมระหวางอาวเอเดนกับทะเลแดง เปนเสนทาง

การเดินเรือและเปนจุดผานในการขนถายน้ำมันเชื้อเพลิงจากอาวอาหรับ (อาวเปอรเซีย) ไปยังคลองสุเอซและ

แหลม Good Hope ของแอฟริกาใต ทาเรือของจิบูตีจึงเปนศูนยกลางขนถายและกระจายสินคาเขาสูภูมิภาค

แอฟริกาเหนือและตะวันออก โดยเฉพาะเอธิโอเปย  

 จิบูตีใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบทาเรือเปนอยางมาก โดยทำความตกลงรวมกับบริษัท

ของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและจีน ทำโครงการพัฒนาทาเรือใหมท่ีเมืองโดราเลห (Doraleh) ซ่ึงอยูหาง

จากทาเรือเกาประมาณ 10 กม. โดยมีเปาหมายเพ่ือใหทาเรือโดราเลหเปนศูนยกลางการคาและอุตสาหกรรม

แบบปลอดภาษี รวมถึงจุดขนถายสินคาและน้ำมันท่ีสำคัญของจะงอยแอฟริกา (Horn of Africa) และตองการ

ยกระดับขีดความสามารถของเมืองทาใหทัดเทียมกับทาเรือมอมบาซา (Mombasa) ของเคนยา 

 การท่ีจิบูตีมีพ้ืนท่ีนอยและแหงแลง ทำใหผลผลิตการเกษตรมีนอย จำเปนตองนำเขาสินคา

อาหารสวนใหญ เศรษฐกิจและรายไดหลักมาจากภาคบริการเก่ียวกับการขนสง และระบบทาเรือท่ีทันสมัย  

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ฟรังกจิบูตี (Djibouti Franc) หรือ DJF 

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  177.81 ฟรังกจิบูตี (พ.ย.2564) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  5.42 ฟรังกจิบูตี (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) :  3,650 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2564)  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  5% (ป 2564 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป :  3,650 ดอลลารสหรัฐ (ป 2564 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ) 

แรงงาน :  412,419 คน (ป 2563) 

อัตราการวางงาน :  39.4%  
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อัตราเงินเฟอ :  1.2% (ป 2564 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ) 

ผลผลิตทางการเกษตร :  ผลไม ผัก แพะ แกะ อูฐ หนังสัตว 

ผลผลิตอุตสาหกรรม :  อุตสาหกรรมการกอสราง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขนสง 

ดุลการคาระหวางประเทศ :  ขาดดุล 477 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

มูลคาการสงออก :  2,837 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

สินคาสงออก :  แกะ แพะ สัตวอ่ืน ๆ กาแฟ ถ่ัวเมล็ดแหง ถ่ัวเหลือง 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ :  ซาอุดีอาระเบีย 49.4% อินเดีย 11.4% ไนจีเรีย 6.6% สหราชอาณาจักร 6.27% และ

เนเธอรแลนด 3.12% 

มูลคาการนำเขา :  3,314 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

สินคานำเขา :  ผลิตภัณฑปโตรเลียม น้ำมันปาลม น้ำตาลทรายดิบ (raw sugar) เหล็กเคลือบ และแรธาตุ

ผสมหรือปุยเคมี 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ :  จีน 34% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 19.5% อินเดีย 15.6% อินโดนีเซีย 3.85% และ

มาเลเซีย 3.72% 

คูคาสำคัญ :  จีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ทรัพยากรธรรมชาติ :  มีการใชพลังงานความรอนใตพิภพ ทองคำ ดินเหนียว หินแกรนิต หินปูน หินออน เกลือ 

หินแรภูเขาไฟ ยิปซัม และปโตรเลียม 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร :  งบประมาณดานการทหาร 26.5 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนประมาณ 4.4% 

ของ GDP (ป 2559)  กำลังพลรวม ทหาร 10,450 นาย  ทบ. 8,000 นาย ทร. 200 นาย (รวมกองกำลังชายฝง)  

ทอ. 250 นาย  ตร. ตำรวจ (Gendarmerie) 2,000 นาย และ กองกำลังรักษาความสงบแหงชาติ 2,650 นาย 

โดยกองกำลังรักษาความสงบแหงชาติประกอบดวย ตำรวจ (National Police Force) 2,500 นาย กับหนวย

รักษาการณชายฝง 150 นาย 

 ยุทโธปกรณสำคัญ :   

 ทบ. ไดแก รถหุมเกราะโจมตีรถถัง (ASLT) รุน PTL-02 Assaulter อยางนอย 3 คัน รถหุม

เกราะลาดตระเวน (RECCE) รุน AML-60 จำนวน 4 คัน รุน AML-90 จำนวน 17 คัน รุน BRDM-2 จำนวน 2 คัน        

รุน VBL จำนวน 15 คัน รถรบทหารราบ (IFV) รุน BTR-80A จำนวน 8 คัน รุน Ratel 20 จำนวน 16 คัน           

รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ (APC) รุนตาง ๆ จำนวน 43 คัน ยานยนตอเนกประสงคหุมเกราะ (AUV)          

รุน Cougar 4x4 จำนวน 10 คัน รุน CS/VN3B จำนวน 2 คัน รุน PKSV จำนวน 10 คัน ปนใหญรุนตาง ๆ จำนวน 

76 กระบอก ปนตอสูอากาศยาน อยางนอย 15 กระบอก  

 ทร. ไดแก เรือเร็วตรวจการณ (PBF) รุน Battalion-17 จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณ (PB)      

รุนตาง ๆ จำนวน 10 ลำ เรือยกพลขนาดใหญ (LCT) รุน EDIC 700 จำนวน 1 ลำ 

 ทอ. ไดแก บ.ลำเลียงเบา รุน Cessna U206G stationair จำนวน 1 เครื่อง รุน Cessna U208 

Caravan จำนวน 1 เครื่อง รุน Y-12E จำนวน 2 เครื่อง รุน L-410UVP Turbolet จำนวน 1 เครื่อง รุน MA60 

จำนวน 1 เครื่อง ฮ.โจมตี รุน Mi-35 Hind จำนวน 2 เครื่อง ฮ.อเนกประสงค (MRH)  รุน Mi-17 Hip จำนวน        

1 เครื่อง รุน AS365F Dauphin จำนวน 4 เครื่อง ฮ.ลำเลียง (TPT) ขนาดกลางและขนาดเบา จำนวน 3 เครื่อง  
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ปญหาดานความม่ันคง 

 1) การหลั่งไหลของผูอพยพและผูลี้ภัยจากประเทศเพ่ือนบานซ่ึงประสบปญหาภายในประเทศ 

ทำใหจิบูตีตองรองรับผูอพยพและผูลี้ภัยจำนวนกวา 30,000 คน (คิดเปนสัดสวน 1 ตอ 30 ของจำนวนประชากร

จิบูตี) สวนใหญมาจากโซมาเลียและเอธิโอเปย บางสวนมาจากเอริเทรียและเยเมน ขณะเดียวกันมีผูอพยพ

ยายถ่ินท่ีเขามาอาศัยในจิบูตีอีกกวา 100,000 คน สวนใหญมาจากเอธิโอเปย 

 2) ปญหาความยากจน ประชากรของจิบูตีประมาณ 35% อยูในภาวะยากจน โดย 21% 

ของจำนวนดังกลาวอยูในภาวะยากจนอยางยิ่ง เฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีชนบท ประชากรท่ีมีภาวะยากจนมี

สัดสวนถึง 62% 

 3) จิบูตีอาจติดกับดักหนี้ของจีน เนื่องจากสัดสวนหนี้ตอ GDP ของจิบูตีเพ่ิมข้ึน โดยป 2559 

อยูท่ี 50% ขณะท่ีป 2562 อยูท่ี 100% ซ่ึงสวนใหญเปนหนี้ของจีน โดยจิบูตีใชจายเพ่ือปรับปรุงทาเรือและ

นำไปลงทุนดานตาง ๆ ซ่ึงจำนวนหนี้อาจสูงเกินกวาท่ีจิบูตีจะสามารถจายได  

 4) การรักษาดุลความสัมพันธของประเทศตาง ๆ ท่ีสรางฐานทัพในจิบูตี เชน สหรัฐฯ จีน 

อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี ยูกันดา สเปน และซาอุดีอาระเบีย รวมถึงประเทศท่ีพยายามจะสรางฐานทัพในจิบูตี 

เนื่องจากเปนแหลงรายไดสำคัญทางหนึ่งของจิบูตี 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ท่ีสำคัญ เชน ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, COMESA, FAO, G-77, 

IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, 

ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINURSO, NAM, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, 

UNWTO, UPU, WCO, WHO, WFTU, WIPO, WMO, WTO 

 

การขนสงและโทรคมนาคม จิบูตี มีทาอากาศยาน 13 แหง ทาอากาศยานนานาชาติ 1 แหง คือ          

ทาอากาศยาน Djibouti-Ambouli International Airport ในกรุงจิบู ตี เสนทางรถไฟระยะทาง 97 กม. ถนน

ระยะทาง 2,893 กม. และทาเร ือสำคัญ  ไดแก Port Djibouti การโทรคมนาคม : โทรศัพทพื ้นฐาน

ให บริการ 34,671 เลขหมาย  โทรศัพท เคลื่อนท่ี 371,992 เลขหมาย รหัสโทรศัพท +253 จำนวนผู ใช

อินเทอรเน็ต 492,221 คน คิดเปน 55.68% ของประชากร (ป  2561) รหัสอินเทอรเน็ต .dj  เว็บไซต            

การทองเท่ียว : guide.visitdjibouti.dj 

 

การเดินทาง ไมมีเท่ียวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงจิบูตี สามารถเดินทางไดดวยสายการบินท่ี

หลากหลาย เชน Ethiopian Airways, Kenya Airways และ Turkish Airlines โดยใชเวลาเดินทางระหวาง 

14-25 ชม. เวลาท่ีจิบูตีชากวาไทย 4 ชม. หนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทตองขอรับการตรวจลงตราท่ี 

สอท.ฝรั่งเศสประจำไทย กอนเดินทางเขาจิบูตี 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม การดำเนินการตามยุทธศาสตรของรัฐบาลเพ่ือใหจิบูตีเปนศูนยกลาง

การคา การขนสง และดานดิจิทัลของภูมิภาค  
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ความสัมพันธไทย-จิบูตี 

 ความสัมพันธดานการทูต 

 ไทยกับจิบูตีสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 1 เม.ย.2529 โดยไทยมอบหมายให สอท. 

ณ กรุงไคโร อียิปต มีเขตอาณาครอบคลุมจิบูตี ขณะท่ีจิบูตีมอบหมายให สอท.จิบูตี/โตเกียว ญี่ปุน มีเขตอาณา

ครอบคลุมประเทศไทย ฝายไทยไดแตงตั้งนาง Koran Ahmed Aouled ทนายความหญิงชาวจิบูตี ดำรงตำแหนง

กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจิบูตี 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือป 2563 การคาระหวางไทย-จิบูตี มีมูลคา 25 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกใหจิบูตี 24.99 

ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาจากจิบูตี 0.01 ลานดอลลารสหรัฐ ทำใหไทยไดเปรียบดุลการคาจิบูตี 24.98 

ลานดอลลารสหรัฐ และในชวง ม.ค.-ก.ย.2564 การคาไทย-จิบูตี มีมูลคา 26.18 ลานดอลลารสหรัฐ สงออก 

26.06 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขา 0.12 ลานดอลลารสหรัฐ  

 สินคาท่ีไทยสงออกไปจิบูตี ไดแก เม็ดพลาสติก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ น้ำตาลทราย 

ผลิตภัณฑเซรามิก เคมีภัณฑ และในชวง ม.ค.-ก.ย.2563 ไดแก เม็ดพลาสติก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 

ผาผืน ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป  

 สินคาท่ีไทยนำเขา ไดแก สัตวมีชีวิตไมไดทำพันธุ เคมีภัณฑ เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องจักรกล

และสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และในชวง ม.ค.-ก.ย.2563 ไดแก สัตวมีชีวิตไมไดทำพันธุ 

เครื่องดนตรี ของเลน เครื่องกีฬา เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เสื้อผาสำเร็จรูป สิ่งพิมพ  ท้ังนี้ ปรากฏขอมูล    

มีคนไทยในจบิูตีจำนวน 4 คน (เม่ือ 18 ต.ค.2560) 

 ดานการทองเท่ียว ป 2562 นักทองเท่ียวจิบูตีเดินทางมาไทย มีจำนวน 165 คน และในป 

2563 คนสัญชาติจิบูตีมาไทย (เพ่ือการทองเท่ียวและวัตถุประสงคอ่ืน ๆ) มีจำนวน 38 คน 

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับจิบูตี ไดแก ความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศ (ลงนาม

เม่ือ 28 ก.ค.2547) และความตกลงดานวัฒนธรรม (ลงนามเม่ือ 28 ก.ค.2547) 

 

--------------------------------------------------- 
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นาย Ismaïl Omar Guelleh 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดี (สังกัดพรรค People’s Rally for Progress-RPP)  

 

เกิด 27 พ.ย.2490 (อาย ุ75 ป/ป 2565) ท่ี Dire Dawa ในเอธิโอเปย  

 นับถือศาสนาอิสลาม (ซุนนี) เกิดในกลุมชนเผา Mamassan  

 ซ่ึงเปนชนเผาในสาย Dir Issa อพยพมาอยูในจิบูตีพรอมครอบครัวในชวงป 2503  

 

การศึกษา วัยเด็กเขารับการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาอิสลามแบบดั้งเดิมท่ีเอธิโอเปย 

 รับการฝกอบรมจากหนวยความม่ันคงแหงชาติโซมาเลีย และหนวยขาวกรอง 

 ฝรั่งเศส  

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Kadra Mahamoud Haid มีบุตรสาว 2 คน และบุตรชาย 1 คน  

 ไดแก นาง Haïbado Ismaïl Omar นาง Fatouma-Awo Guelleh และนาย Abdinasir  

 Omar Saalah (บางท่ีระบุวาชื่อนาย Aynache Omar Guelleh) นอกจากนี้ ยังมี 

 บุตรชายท่ีเกิดจากการสมรสครั้งกอนจำนวน 1 คน ชื่อนาย Liban Omar Guelleh 

 

ประวัติการการเมือง - กอนลงเลนการเมือง เคยรับราชการตำรวจและดำรงตำแหนงชั้นประทวน ตอมา 

  เม่ือจิบูตีไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสเม่ือป 2520 นาย Guelleh ดำรงตำแหนงหัวหนา 

  หนวยตำรวจลับของจิบูตี ในยุคท่ีนาย Hassan Gouled Aptidon ซ่ึงเปนลุงของ 

  นาย Guelleh ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีจิบูตี นาย Guelleh มีความฝนท่ี

  จะเปนผูสืบทอดทางการเมืองของนาย Hassan โดยนาย Guelleh ใหความสนใจ 

  ศึกษาแนวทางการเมือง โดยเฉพาะการใชแนวทางนโยบาย “แบงแยก และปกครอง” 

 - หลังจากนาย Gouled ประกาศวางมือทางการเมืองเม่ือ 4 ก.พ.2542 พรรค  

  People’s Rally for Progress (RPP) ซ่ึงเปนพรรครัฐบาล และพรรค the  

  Front for the Restoration of Unity and Democracy (FRUD) รวมกัน 

  ตัดสินใจเลือกนาย Guelleh เปนผูลงสมัครชิงตำแหนงประธานาธิบดีในนาม 

  ของพรรค ซ่ึงนาย Guelleh ชนะการเลือกตั้งเม่ือ 9 เม.ย.2542 ดวยคะแนน  

  74.02% 
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 - นาย Guelleh ไดรับเลือกใหเปนผูแทนพรรค RPP ลงสมัครชิงตำแหนงประธานาธิบดี 

  สมัยท่ี 2 เม่ือ 7 ต.ค.2547 ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองสวนใหญ

  ของจิบูตีและเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเพียงคนเดียว โดยไดรับ 

  เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 100% เม่ือ 8 เม.ย.2548 และสาบานตนเขารับตำแหนง 

  วาระท่ีสองเม่ือ 7 พ.ค.2548 (วาระ 6 ป) 

 - เม่ือป 2553 นาย Guelleh กดดนัใหรัฐสภาจิบูตีแกไขรัฐธรรมนูญใหประธานาธิบด ี

  สามารถดำรงตำแหนงไดไมจำกัดสมัย ทำใหนาย Guelleh สามารถลงสมัครรับ

  เลือกตั้งเปนครั้งท่ี 3 เม่ือป 2554 ทำใหเกิดการประทวงครั้งใหญของประชาชน  

  แตการประทวงยุติลงอยางรวดเร็วและเปนสาเหตุทำใหพรรคฝายคานคว่ำบาตร

  การเลือกตั้งเม่ือป 2554 จึงมีพรรคการเมืองขนาดเล็กเพียงพรรคเดียวลงสมัคร 

  รับเลือกตั้งแขงกับพรรค RPP ซ่ึงนาย Guelleh ชนะการเลือกตั้งดวยคะแนน 

  80% แตถูกวิจารณจากHuman Rights Watch วาการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์ยุติธรรม 

  โดยเฉพาะเม่ือผูนำพรรคฝายคานถูกจำคุกกอนการเลือกตั้งถึง 2 ครั้ง ทำให 

  นาย Guelleh ใหคำม่ันวาจะไมลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมัยท่ี 4  

 - นาย Guelleh ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 4 เม่ือ 8 เม.ย.2559  

  ดวยคะแนน 87% 

 - นาย Guelleh ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 5 เม่ือ 9 เม.ย.2564  

  ดวยคะแนน 97.3% ซ่ึงถือเปนคะแนนสูงท่ีสุดท่ีนาย Guelleh เคยไดรับจาก 

  การเลือกตั้ง 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีจิบูตี 
 

ประธานาธิบดี Ismaïl Omar Guelleh 

นรม.  Abdoulkader Kamil Mohamed 

รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตว และประมง Mohamed Ahmed Awaleh 

รมว.กระทรวงงบประมาณ Abdoulkarim Aden Cher 

รมว.กระทรวงสื่อสาร Radwan Abdillahi Bahdon 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Hassan Omar Mohamed Bourhan 

รมว.กระทรวงพาณิชยและการทองเท่ียว Mohamed Warsama Dirieh 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ และการเงิน  Ilyas Moussa Dawaleh 

รมว.กระทรวงพลังงาน Yonis Ali Guedi 

รมว.กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ Mahamoud Ali Youssouf 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Ahmed Robleh Abdilleh, Dr. 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย Nabil Mohamed Ahmed 

รมว.กระทรวงการเคหะ Amina Abdi Aden 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Said Nouh Hassan 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและอาญา Ali Hassan Bahdon 

รมว.กระทรวงแรงงาน Isman Ibrahim Robleh 

รมว.กระทรวงกิจการมุสลิม วัฒนธรรม และทรัพยสินการกุศล Moumin Hassan Barreh 

รมว.กระทรวงการศึกษาแหงชาติและอาชีวศึกษา Moustapha Mohamtd Mahamoud 

รมว.กระทรวงสงเสริมสตรีและการวางแผนครอบครัว Mouna Osman Aden 

รมว.กระทรวงสาธารณูปโภค Hassan Houmed Ibrahim 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคมและความเปนเอกภาพ Ouloufa Ismail Abdo 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม และการพัฒนาอยางยั่งยืน Mohamed Abdoulkader Moussa Helem 

รมว.กระทรวงเยาวชนและวัฒนธรรม Hibo Moumin Assoweh, Dr. 

ผูวาการธนาคารชาติ  Ahmed Osman Ali 

 

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

 (พ.ย.2564) 


