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สาธารณรัฐซูดาน 

(Republic of Sudan) 

 
 

เมืองหลวง คารทูม  

 

ท่ีตั้ง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ระหวางเสนละติจูด 8-23 องศาเหนือ กับเสน

ลองจิจูด 24-36 องศาตะวันออก พ้ืนท่ีรวม 1,861,484 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 6,819 กม. และมี

ชายฝงยาว 853 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับอียิปต 1,276 กม. ลิเบีย 382 กม. 

 ทิศใต ติดกับเซาทซูดาน 2,158 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลแดง 853 กม. เอริเทรีย 682 กม. และเอธิโอเปย 744 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับชาด 1,403 กม. และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 174 กม. 
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ภูมิประเทศ  สวนใหญเปนท่ีราบ ภาคใต ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเปนเขตภูเขา และภาคเหนือ

สวนใหญเปนทะเลทราย  

 

ภูมิอากาศ  รอนและแหงแลงแบบทะเลทราย มีฝนตกชวง เม.ย.-พ.ย. 

 

ประชากร  46,751,152 คน (ก.ค.2564) 

 

รายละเอียดประชากร  สวนใหญ (70%) เปนชาวอาหรับซูดาน นอกนั้นเปน Fur, Beja, Nuba และ Fallata 

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ (ป 2563) : วัยเด็ก (0-14 ป) 42.01% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 

54.96% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 3.03% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 66.79 ป เพศชายประมาณ 64.58 

ป เพศหญิงประมาณ 69.11 ป อัตราการเกิด 33.63 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.41 คนตอ

ประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.55% 

 

ศาสนา  สวนใหญเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม (ซุนนี) และมีผูนับถือศาสนาคริสตจำนวนเล็กนอย 

 

ภาษา  ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ และมีการใชภาษาทองถ่ินอ่ืน ไดแก 

Nubian, Ta Bedawie และ Fur 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 60.7% 

 

การกอตั้งประเทศ  หลังไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 1 ม.ค.2499 ซูดานตกอยูในภาวะสงคราม

กลางเมืองมาตลอด โดยสงครามกลางเมืองชวงแรกสิ้นสุดลงเม่ือป 2515 และสงครามกลางเมืองครั้งท่ีสอง

เกิดข้ึนเม่ือป 2526 เนื่องจากรัฐบาลซูดานภายใตการนำของประธานาธิบดี Gaafar Nimeiry ประกาศใช

กฎหมายอิสลามบริหารประเทศครอบคลุมถึงซูดานตอนใต ทำใหชาวซูดานตอนใตท่ีสวนใหญนับถือศาสนา

คริสตและความเชื่อดั้งเดิม รวมตัวกันจัดตั้งเปน กกล.ตอตาน ชื่อ Sudan People’s Liberation Movement 

(SPLM) นำโดยนาย John Garang และปฏิเสธท่ีจะอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลนาย Gaafar Nimeiry  

ซ่ึงกลุมดังกลาวทำสงครามตอตานรัฐบาลมาอยางยาวนานกวาสองทศวรรษ สงผลใหมีผูพลัดถ่ินกวา 4 ลานคน 

และเสียชีวิต 2 ลานคน จนในท่ีสุดเม่ือ ม.ค.2548 ท้ังสองฝายบรรลุความตกลงสันติภาพ (Comprehensive 

Peace Agreement-CPA) กำหนดใหซูดานเหนือและใตมีโครงสรางการปกครองท่ีท้ังสองฝายมีสวนรวม เชน 

ใหผูนำของ SPLM เปนรองประธานาธิบดีคนท่ีหนึ่ง จัดตั้งรัฐบาลผสมระหวางพรรค National Congress Party 

(NCP) ของรัฐบาลกับกลุม SPLM ภายใตชื่อ Government of National Unity (GNU) แบงรายไดจากการ

สงออกน้ำมันระหวางฝายเหนือกับฝายใตเทา ๆ กัน และใหฝายใตมีอำนาจปกครองตนเอง (autonomy)  

เปนเวลา 6 ป กอนใหประชาชนลงประชามติ ซ่ึงผลการลงประชามติเม่ือ ม.ค.2554 ประชาชนฝายใต 98% 
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เลือกท่ีจะปกครองตนเอง นำไปสูการประกาศเอกราชของเซาทซูดานแยกจากซูดาน เม่ือ 9 ก.ค.2554  

แตภายหลังการแยกตัวของเซาทซูดาน เกิดความขัดแยงภายในซูดานระหวางรัฐบาลกับกลุมปลดปลอย

ประชาชนซูดานเหนือ (Sudan People’s Liberation Movement-North) หรือ SPLM-N และในพ้ืนท่ีขัดแยง

ดารฟูร South Kordofan และ Blue Nile ทำใหมีผูไรท่ีอยูอาศัยมากถึง 12 ลานคน และสงผลตอการให 

ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม โดยเฉพาะความขัดแยงในดารฟูรเม่ือป 2546 ทำใหมีผูไรท่ีอยูอาศัยนับลานคน 

และเสียชีวิตนับแสนคน สหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาพยายามเขามาระงับเหตุ และจัดตั้งภารกิจกอง

กำลังสันติภาพผสมระหวางสหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกาในดารฟูร (UNAMID) เม่ือป 2550 ปจจุบัน  

UNAMID ประกาศยุติภารกิจและถอนกำลังประจำการออกจากซูดานแลวเม่ือ 31 ธ.ค.2563 นอกจากนี้ ซูดาน

ยังมีปญหาผูลี้ภัยจากประเทศขางเคียง เชน เอธิโอเปย ชาด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และเซาทซูดาน 

ขณะท่ีการใหความชวยเหลือทำไดยากลำบาก เพราะปญหาความขัดแยงของกลุมติดอาวุธ และสภาพการ

คมนาคม  

 

วันชาต ิ 1 ม.ค. (ไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป 2499) 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนารัฐบาล การเลือกต้ังประธานาธิบดี

และการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งลาสุดเม่ือ 13-16 เม.ย.2558 นายอุมัร ฮะซัน อะหมัด อัลบะชีร ดำรงตำแหนง

ประธานาธิบดีตั้งแต 16 ต.ค.2536 และถูกโคนลมออกจากตำแหนงเม่ือ 11 เม.ย.2562 จากการรัฐประหาร 

โดยกองทัพ ตอมา เม่ือ 17 ส.ค.2562 ซูดานตั้งสภาปกครอง (Sovereign Council) ใหมีอำนาจสูงสุดในการ

บริหารปกครองประเทศ โดยจะทำหนาท่ีในชวงของการเปลี่ยนผานเปนระยะเวลา 39 เดือน ซ่ึงสมาชิกจาก

ฝายกองทัพจะเปนประธานใน 21 เดือนแรก จากนั้น ฝายพลเรือนจะเขาเปนประธานตออีก 18 เดือน แลวจึง

จะมีการจัดการเลือกตั้งในป 2565 ปจจุบัน มี พล.ท.Abdel Fattah al-Burhan เปนประธานสภาปกครอง  

  ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีอำนาจควบคุมฝายบริหาร กระทรวง 

ทบวง กรมตาง ๆ และแตงตั้ง ครม. แตหลังเกิดการรัฐประหารเม่ือ 11 เม.ย.2562 สภาปกครอง (Sovereignty 

Council-SC) เขาทำหนาท่ีบริหารประเทศชั่วคราว มีสมาชิกจากท้ังฝายทหารและพลเรือนรวม 11 คน และหลัง

การรัฐประหารเม่ือ 25 ต.ค.2564 มีการเพ่ิมสมาชิก SC รวมเปน 14 คน โดยมี พล.อ.Abdel Fattah al-

Burhan อดีตประธานสภาทหารเพ่ือการเปลี่ยนผานของซูดาน (Transitional Military Council-TMC) ทำ

หนาท่ีประธานสภาปกครอง และ พล.ท.Mohammed Hamadan Dagalo ทำหนาท่ีเปนรองประธานสภา 

ท้ังนี้ นาย Abdalla Hamdok นักเศรษฐศาสตรอาวุโสประจำสหประชาชาติ ซ่ึงมี สนญ.อยูเอธิโอเปย ไดรับ

คัดเลือกจากฝายพลเรือนใหดำรงตำแหนง นรม.ซูดาน ท้ังสภาปกครองและนาย Hamdok เขาสาบานตนเขารับ

ตำแหนงเม่ือ 21 ส.ค.2562 ตอมา พ.อ.Abdel Fattah al-Burhan เขาทำรัฐประหารเม่ือ 25 ต.ค.2564 กอนจะ

มีการลงนามในขอตกลงฟนฟูทางการเมืองเพ่ือเปลี่ยนผานการปกครองไปสูพลเรือน และแตงตั้งให นรม.

Hamdok ดำรงตำแหนงอีกครั้งเม่ือ 21 พ.ย.2564   
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  ฝายนิติบัญญัติ : ทำหนาท่ีออกกฎหมาย ขอมติ และจัดใหมีการไตสวนในเรื่องท่ีมีความสำคัญ 

ใหความเห็นชอบงบประมาณและภาษี ประกอบดวย 2 สภา คือ 1) วุฒิสภา (Council of States หรือ Majlis 

al-Wilayat) มีสมาชิก 54 คน มาจากการเลือกตั้งโดยออม วาระ 6 ป และ 2) สภาผูแทนราษฎร (National 

Assembly หรือ Majlis Watani) มีสมาชิก 426 คน โดย 213 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง สวนท่ีเหลือมา

จากการเลือกตั้งแบบสัดสวน (ในจำนวนสวนท่ีเหลือนี้เปนหญิง 128 คน) วาระ 6 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 

13-16 เม.ย.2558 มีการยุบสภาเนื่องจากเกิดการรัฐประหารสองครั้งคือเม่ือ 11 เม.ย.2562 และ 25 ต.ค.2564 

  ฝายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ และศาลอ่ืน ๆ  

  พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Democratic Unionist Party (DUP) ดั้งเดิม พรรค Democratic 

Unionist Party พรรค Umma Federal Party (UFP) พรรค Popular Congress Party (PCP) พรรค Umma 

Party (UP) พรรค Umma Reform and Development Party (URDP) และพรรค Muslim Brotherhood (MB) 

 

เศรษฐกิจ ตั้งแตป 2552 เปนตนมา เศรษฐกิจของซูดานพ่ึงพาการสงออกน้ำมัน ประชาชนสวนใหญ

ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม แมวาอัตราการเติบโตของรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนเพ่ิมข้ึน แตปญหาการสูรบ

ในดารฟูรท่ีเปนสงครามกลางเมือง และการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศ ทำให

ประชาชนมีระดับความเปนอยูต่ำกวามาตรฐานความยากจน ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเปนปจจัยสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภาคบริการ การพัฒนาสาธารณูปโภค และภาคการเกษตรก็มีบทบาท

สำคัญเพ่ิมข้ึนในการสงเสริมการจางงาน โดยภาคการเกษตรมีการจางงานสูงสุด 

 ผลผลิตการเกษตร ไดแก ฝาย ถ่ัวลิสง ขาวฟาง ลูกเดือย ขาวสาลี กัมอาหรับ (เปนสารประกอบ

ธรรมชาติชนิดหนึ่งท่ีอยูในกลุมสารไฮโดรคอลลอยดท่ีนิยมใชกันแพรหลายในวงการอุตสาหกรรมอาหาร) ออย 

มันแกว มะมวง มะละกอ กลวยหอม มันฝรั่งหวาน งา แกะ และปศุสัตว ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ไดแก 

น้ำมัน สิ่งทอ ซีเมนต น้ำมันรำขาว น้ำตาล สมุนไพรท่ีใชในการทำสบู รองเทา น้ำมันกลั่น เวชภัณฑ ยุทธภัณฑ 

การประกอบรถยนตและรถบรรทุกขนาดเล็ก 

 การประกาศเอกราชของเซาทซูดานท่ีแยกตัวออกจากซูดาน เม่ือ 9 ก.ค.2554 สงผลกระทบ

ตอคาเงินและเศรษฐกิจของซูดานเปนอยางมาก เนื่องจากแหลงน้ำมันท่ีเปนรายไดสำคัญของซูดานสวนใหญ  

(3 ใน 4) อยูในเซาทซูดาน นอกจากนี้ ประชาชนนำเงินไปซ้ือ-ขายในตลาดมืดท่ีใหราคาดีกวาธนาคาร 

เนื่องจากคาเงินปอนดซูดานออนคาลงอยางมาก ขณะเดียวกัน ก็ประสบปญหาขาดแคลนเงินตราตางประเทศ 

ภาวะเงินเฟอสูง และรัฐบาลซูดานลดการอุดหนุนการนำเขาขาวสาลีและเชื้อเพลิง ทำใหประชาชนประสบ

ความยากลำบาก  

 ขณะท่ีความพยายามแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบันดวยการใชเงินอุดหนุนน้ำมัน

เชื้อเพลิง อาจไมใชการแกปญหาท่ีเหมาะสม และอาจนำไปสูปญหาอ่ืน เชน เงินเฟอ และการคอรรัปชัน  

โดยอาศัยสวนตางของราคาน้ำมัน ท้ังนี้ ซูดานตองพ่ึงพาเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ซ่ึงใน ธ.ค.2563  

เงินชวยเหลือจากตางประเทศ คิดเปนสัดสวนอยางนอย 40% ของงบประมาณประจำปของซูดาน 
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 เศรษฐกิจในป 2565 คาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพ่ิมข้ึนเล็กนอย อัตราความ

ยากจนจะลดลง 0.5% การนำเขาจากตางประเทศจะลดลง รวมถึงการนำเขาเชื้อเพลิง และอาหาร ในขณะท่ี

สถานการณดานการขาดดุลทางการคลังและบัญชีเดินสะพัดคาดวาจะดีข้ึน เนื่องจากมีแผนปฏิรูปเพ่ือเรงการ

ฟนตัวทางเศรษฐกิจ  

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ปอนดซูดาน (Sudanese Pound) หรือ SDG 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 437.5 ปอนดซูดาน  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 13.1 ปอนดซูดาน (ธ.ค.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ ป 2563 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 26,110 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -1.6% (ป 2563 ของธนาคารโลก) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 595.47 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 12,779,579 คน (ป 2563 ของธนาคารโลก) 

อัตราการวางงาน : 25% (ต.ค.2563 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ-IMF) 

อัตราเงินเฟอ : 141.6% (ต.ค.2563 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ-IMF) 

ผลผลิตทางการเกษตร : ฝาย ถ่ัวลิสง ขาวฟาง ขาวสาลี กัมอาหรับ ออย มันสำปะหลัง มะมวง มะละกอ 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : น้ำมัน ใยฝาย สิ่งทอ ซีเมนต น้ำมันชนิดรับประทานได น้ำตาล 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 4,680 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก : 5,110 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562) 

สนิคาสงออก : น้ำมันดิบ ทองคำ พืชน้ำมัน แกะ และแพะ 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 27% อินเดีย 17.3% จีน 16.4% ซาอุดีอาระเบีย 13.9% 

อินโดนีเซีย 5.93% 

มูลคาการนำเขา : 9,790 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562) 

สินคานำเขา : ขาวสาลี น้ำตาลทรายดิบ ยา ยานยนต ยางรถยนต 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : จีน 25.2% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 12% อินเดีย 10.5% ซาอุดีอาระเบีย 8.57% รัสเซีย 

6.77% 

คูคาสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน อินเดีย 

ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ำมัน แหลงแรเหล็ก ทองแดง โครเมียม สังกะสี ทังสเตน แรไมกา เงิน ทองคำ และ

ไฟฟาพลังน้ำ 
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การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : ไมปรากฏขอมูลงบประมาณดานการทหาร กำลังพลรวม ทหาร 104,300 นาย 

กองกำลังก่ึงทหาร 20,000 นาย และกำลังสำรอง 85,000 นาย โดยทหารแยกเปน ทบ. 100,000 นาย ทร. 

1,300 นาย และ ทอ. 3,000 นาย 

 ยุทโธปกรณสำคัญ : ทบ. ไดแก รถถังหลัก (MBT) 465 คัน รถถังเบา (LT TK) 115 คัน รถ

หุมเกราะลาดตระเวน (RECCE) รวม 206 คัน รถหุมเกราะทหารราบ (IFV) รวมมากกวา 152 คัน รถหุมเกราะ

ลำเลียงพล (APC) รวมมากกวา 415 คัน รถหุมเกราะอรรถประโยชน (AUV) มากกวา 4 คัน อาวุธนำวิถีตอสู

รถถัง (MSL) ปนไรแรงสะทอนถอยหลังตอสูรถถัง (RCL) และปนตอสูรถถัง ปนใหญประเภทอัตตาจร (SP) 

ลากจูง (TOWED) ยิงระเบิด (MRL) และปนครก (MOR) รวมมากกวา 860 กระบอก จรวดตอสูอากาศยานพ้ืน

สูอากาศ (SAM) และปนตอสูอากาศยานประเภทอัตตาจร (SP) และลากจูง (TOWED) รวมมากกวา 966 

กระบอก 

 ทร. ไดแก เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝง 11 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 5 ลำ เรือ

สนับสนนุ 4 ลำ 

 ทอ. ไดแก เครื่องบินขับไล (FTR) 22 เครื่อง เครื่องบินโจมตี (ATK) 20 เครื่อง เครื่องบินดาน

ขาวกรอง เฝาระวัง และลาดตระเวน (ISR) 2 เครื่อง เครื่องบินขนสง (TPT) 24 เครื่อง และเครื่องบินสำหรับ

การฝก (TRG) มากกวา 21 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี (ATK) 40 เครื่อง เฮลิคอปเตอรอเนกประสงค (MRH) 3  

เครื่อง เฮลิคอปเตอรขนสง (TPT) 27 เครื่อง อากาศยานไรคนขับรุน CH-3 และรุน CH-4 จรวดตอสูอากาศ

ยานพ้ืนสูอากาศ (SAM) ขีปนาวุธจากอากาศสูอากาศ (AAM) และขีปนาวุธนำทางดวยเรดาร (ARH) 

 

ปญหาดานความม่ันคง : 

 1. สถานการณดานมนุษยธรรม เนื่องจากสถานการณความไมสงบภายในประเทศและ

ภัยธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบจากโรค COVID-19 ทำใหประชาชนมีความเปนอยูยากลำบากข้ึน ซ่ึงรวมถึง

ดานสุขภาพ  

 2. สถานการณดานเศรษฐกิจท่ีตกต่ำอยูเดิมถูกซ้ำเติมดวยผลกระทบจากโรค COVID-19  

ทำใหฟนฟูเศรษฐกิจไดยาก และตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากตางชาติ  

 3. ผลกระทบจากการสูรบในภูมิภาค Tigray ทางตอนเหนือของเอธิโอเปย ซ่ึงทำใหมีชาว

เอธิโอเปยลี้ภัยมายังทาง ตอ.ของซูดานแลวกวา 25,000 คน 

 4. ปญหาการประทวงทางการเมือง และปญหาเศรษฐกิจ จากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและ

ขาวสาลีมีราคาแพง 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ :  ABEDA, ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, CAEU, COMESA, FAO, G-77, 

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

ISO, ITSO, ITU, LAS, MI-GA, NAM, OIC, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO และ WTO (ผูสังเกตการณ) 
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การขนสงและโทรคมนาคม :  ทาอากาศยาน 67 แหง ทาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ ไดแก ทาอากาศยาน

คารทูม เสนทางรถไฟระยะทาง 7,251 กม. (ป 2557) ถนนระยะทาง 31,000 กม. (ป 2562) และการเดินทาง

โดยเรือในแมน้ำไนล (Blue Nile และ White Nile) ระยะทาง 4,068 กม. ทาเรือสำคัญ ไดแก Port Sudan  

สำหรับการโทรคมนาคม โทรศัพท พ้ืนฐานใหบริการประมาณ 141,922 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

34,198,859 เลขหมาย รหัสโทรศัพท +249 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 13,311,404 คน หรือ 30.87% ของ

ประชากรท้ังหมด (ป 2561) รหัสอินเทอรเน็ต .sd เว็บไซตการทองเท่ียว: http://www.sudan.net/travel.php 

 

การเดินทาง : สายการบินของไทยไมมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-คารทูม แตสามารถเดินทางไดดวยสายการบิน

ที่หลากหลาย เชน Emirates Airlines, Ethiopian Airways, Turkish Airlines และ Gulf Air โดยใชเวลา

เดินทางอยางนอย 12 ชม. เวลาท่ีซูดานชากวาไทยประมาณ 5 ชม. 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :  

 1. เสถียรภาพภายในซูดานและการบริหารประเทศของสภาปกครองท่ีจัดตั้งข้ึนในชวงเปลี่ยน

ผานทางการเมือง กำหนดจัดการเลือกตั้งในป 2565 โดย นรม.Hamdok ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 

นรม.ซูดานอีกครั้งเม่ือ 21 พ.ย.2564 หลังจากทหารเขาทำรัฐประหารเม่ือ 25 ต.ค.2564 ท้ังนี้ การลงนามใน

ขอตกลงเพ่ือเปลี่ยนผานการปกครองไปสูพลเรือน มีขอตกลงทางการเมือง 14 ขอ รวมถึงการเรียกรองให

ปลอยตัวนักโทษทางการเมืองท่ีถูกจับกุมระหวางการทำรัฐประหารท้ังหมด และระบุวาการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองของซูดานยังคงอยูบนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญป 2562 ท้ังนี้ คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ

มีมติเม่ือ 3 มิ.ย.2563 แตงตั้งภารกิจ UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) 

เปนกรณีพิเศษ เพ่ือดูแลความเรียบรอยในชวงเปลี่ยนผานทางการเมืองของซูดาน โดยจะสิ้นสุดภารกิจใน       

3 มิ.ย.2565   

 2. ขอพิทาทการสรางเข่ือน Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) บนแมน้ำ Blue 

Nile ของเอธิโอเปย ระหวางซูดาน อียิปต และเอธิโอเปย โดยการเจรจาแกไขปญหาขอพิพาทยังไมมีแนวโนม

คลี่คลาย ปจจุบันซูดานและอียิปตเรียกรองให UNSC เขามาแกไขปญหาดังกลาว 

  

ความสัมพันธไทย-ซูดาน : 

 ความสัมพันธดานการทูต 

 ไทยสถาปนาความสัมพันธกับซูดานเม่ือ 15 มิ.ย.2525 โดยมอบหมายให สอท.ไทย/ไคโร 

อียิปต มีเขตอาณาครอบคลุมถึงซูดาน สวนฝายซูดานมอบหมายให สอท.ซูดาน/กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย มีเขต

อาณาครอบคลุมไทย ปจจุบัน รัฐบาลซูดานกระชับความสัมพันธกับไทยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะความรวมมือดาน

เศรษฐกิจ ความชวยเหลือดานสาธารณสุข และวิชาการ 
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 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือป 2563 การคาระหวางไทย-ซูดาน มีมูลคา 59.60 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกใหซูดาน 

58.82 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาจากซูดาน 0.78 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยไดเปรียบดุลการคาซูดาน 58.04 

ลานดอลลารสหรัฐ และในชวง ม.ค.-ต.ค.2564 การคาไทย-ซูดาน มีมูลคา 29.94 ลานดอลลารสหรัฐ ไทย

สงออก 28.68 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขา 1.27 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยไดเปรียบดุลการคาซูดาน 

27.41 ลานดอลลารสหรัฐ 

 สินคาท่ีไทยสงออกไปซูดาน เม่ือป 2563 ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ น้ำตาลทราย 

เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑยาง เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ สินคาท่ีไทยนำเขาป 2563 ไดแก พืชและ

ผลิตภัณฑจากพืช สัตวมีชีวิตไมไดทำพันธุ เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร การแพทย สวนประกอบ

และอุปกรณยานยนต  

 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2563 มีผูท่ีเดินทางจากซูดานมาไทย จำนวน 736 คน ท้ังนี้ มีคน

ไทยอาศัยอยูในซูดานจำนวน 738 คน (พ.ค.2563) 

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับซูดาน อยูระหวางการพิจารณาความตกลงท่ัวไปวาดวย

ความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ และบันทึกความเขาใจดานสาธารณสุข 

 

--------------------------------------------------- 
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พล.อ.Abdel Fattah al-Burhan 

 

ตำแหนง ประธานสภาปกครอง (Sovereign Council) 

 

เกิด ป 2503 (อายุ 62 ป/ป 2565) ท่ีหมูบาน Gandatu รัฐ River Nile ซ่ึงอยูทางตอน

 เหนือของคารทูม ซูดาน มีชื่อเต็มวา Abdel Fattah Abdelrahman Burhan 

 

การศึกษา ศึกษาท่ีวิทยาลัยการทหารซูดาน จากนั้น ศึกษาตอท่ีอียิปตและจอรแดน 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสแลว มีบุตร 3 คน 

 

ประวัติการทำงาน  

ก.พ.2562 ไดรับการแตงตั้งเปนเจากรมเจรทหาร (General Inspector) กองทัพซูดาน โดย 

 ประธานาธิบดีอุมัร ฮะซัน อะหมัด อัลบะชีร  

 

ประวัติทางการเมือง 

12 เม.ย.-20 ส.ค.2562 - ประธานสภาทหารเพ่ือการเปลี่ยนผานของซูดาน (Transitional Military 

  Council-TMC)  

 -  หลังดำรงตำแหนงไมนาน มีคำสั่งใหปลอยตัวนักโทษท้ังหมดท่ีถูกจับกุมโดยอดีต

  ประธานาธิบดีอุมัร ฮะซัน อะหมัด อัลบะชีร 

 - พ.ค.2562 เดินทางเยือนอียิปต (เปนการเยือนตางประเทศครั้งแรกในฐานะ

  ผูนำของซูดาน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และซาอุดีอาระเบีย ตามลำดับ 

21 ส.ค.2562 - ดำรงตำแหนงประธานสภาปกครอง (Sovereign Council) 

 

--------------------------------------------------- 
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นาย Abdalla Hamdok 

 

ตำแหนง นรม.ซูดาน 

 

เกิด ป 2499 (อายุ 66 ป/ป 2565) ท่ี Kordofan ซูดาน 

 

การศึกษา ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรจาก University of Khartoum ซูดาน 

 ปริญญาโทและเอกดานเศรษฐศาสตรจาก University of Manchester สหราชอาณาจักร 

 

สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนาง Muna Abdalla ซ่ึงเปนเพ่ือนท่ีเรียนดานเศรษฐศาสตรดวยกัน เม่ือป 

 2536 ท่ีแมนเชสเตอร สหราชอาณาจักร มีบุตรชาย 2 คน โดยคนโตจบการศึกษา

 จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ สวนคนเล็กเพ่ิงเขาเรียนท่ี Exeter University  

 สหราชอาณาจักร เม่ือป 2562  

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2524-2530 -  จนท.อาวุโส กระทรวงการคลังซูดาน  

ป 2532 -  เกิดการรัฐประหารในซูดาน ขณะนั้น นาย Hamdok อยูท่ีสหราชอาณาจักร  

  จากนั้น ปฏิบัติงานเปน จนท.ระดับสูงในองคกรหลายแหง เชน บริษัทเอกชน 

  Deloitte & Touche ในสหราชอาณาจักร องคการแรงงานระหวางประเทศ 

  (International Labour Organization-ILO) ในซิมบับเว และธนาคารเพ่ือการ

  พัฒนาแอฟริกาในโกตดิวัวร  

ป 2544-2545 - ทำงานท่ี United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) ใน 

  ตำแหนง Director of Regional Integration and Trade 

ป 2546-2551 - ท ำงาน ท่ี  International Institute for Democracy and Electoral Assistance  

  ในตำแหนง Regional Director for Africa and the Middle East 

ป 2525-2561  - ทำงานท่ี UNECA ในตำแหนง Deputy Executive Secretary of UNECA 

ก.ย.2561 - ประธานาธิบดีอุมัร ฮะซัน อะหมัด อัลบะชีร เสนอใหดำรงตำแหนง รมว.กค. 

  ซูดาน แตนาย Hamdok ปฏิเสธ 
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ประวัติทางการเมือง 

21 ส.ค.2562 ดำรงตำแหนง นรม.ซูดาน 

21 พ.ย.2564 ดำรงตำแหนง นรม.ซูดานอีกครั้ง หลังมีการรัฐประหารเม่ือ 25 ต.ค.2564 

 

ขอมูลท่ีนาสนใจอ่ืน ๆ  

 - จนท.ท่ี UNECA ระบุวา นาย Hamdok เปนคนทวีปแอฟริกาท่ีแทจริง เปน

นักการทูต ฉลาด และมีวินัย ("a true Pan-Africanist, a diplomat, a humble man and a brilliant and 

disciplined mind" ปรากฏในบทความ ECA staff bid adieu to Abdalla Hamdok “a brilliant, true 

Pan-Africanist” จากเว็บไซต UNECA)  

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีซูดาน 

 

นรม.         Abdalla Hamdok 

รมว.กิจการ ครม.       Khaled Omar  

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและขอมูลขาวสาร    Hamza Baloul  

รมว.กระทรวงกลาโหม      Yassin Ibrahim  

รมว.กระทรวงการศึกษาธิการ     Mohammed al-Amin Al Tom 

รมว.กระทรวงพลังงาน      Jaden Ali 

รมว.กระทรวงรัฐบาลกลาง     Butheina Dinar 

รมว.กระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจ    Gibril Ibrahim 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Mariam al-Mahdi 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Omar El Najeeb 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา      Intisar al-Zein Sghairyoun, Dr. 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา    Ibrahim El Sheikh 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Ezzeldin El Sheikh 

รมว.กระทรวงชลประทานและทรพัยากรน้ำ    Yasser Abbas 

รมว.กระทรวงยุตธิรรม      Nasr al-Din Abdel Bari 

รมว.กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม    Taysir El Nourani  

รมว.กระทรวงปศุสัตว      Hafez Nabi[ 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา     Nasr al-Din Mufreh 

รมว.กระทรวงคมนาคมและสาธารณูปโภค    Mirghani Mousa 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา     Yousef El Dai 

รมว.กระทรวงการสื่อสาร      Hashem Hasabelrasoul 

รมว.กระทรวงการลงทุนและความรวมมือระหวางประเทศ  Mohamed Ibrahim 

รมว.กระทรวงเหมืองแร      Mohamed Abunumou 

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม     Mutasim Ahmed Saleh 

รมว.กระทรวงการคา      Ali Jido 

 

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

 (พ.ย.2564) 


