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สาธารณรัฐมัลดฟีส 

(Republic of Maldives) 
 

 
 

เมืองหลวง มาเล 

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียใต เปนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย บริเวณเสนละติจูดท่ี 3 องศา 15 ลิปดาเหนือ  

เสนลองจิจูดท่ี 73 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 298 ตร.กม. 

 

อาณาเขต อยูทางตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย และทางตะวันตกของศรีลังกา มีพ้ืนท่ีชายฝงยาว 644 กม. 
 

ภูมิประเทศ ประกอบดวยหมูเกาะปะการัง 26 กลุม รวม 1,190 เกาะ มีประชากรอาศัยอยูประมาณ  

200 เกาะ และไดรับการพัฒนาเปนท่ีพักสำหรับนักทองเท่ียวประมาณ 80 เกาะ 
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ภูมิอากาศ ภาพอากาศรอนชื้น ชวง พ.ย.-มี.ค. และมีฝนชุกชวง มิ.ย.-ส.ค. อุณหภูมิเฉลี ่ย 27-30 

องศาเซลเซียสตลอดท้ังป 

 

ประชากร 553,870 คน (พ.ย.2564)  

 

รายละเอียดประชากร ประกอบดวยเชื้อชาติสิงหล ดราวิเดียน อาหรับ และแอฟริกา อัตราสวนประชากร

จำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 19.60% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 76.81% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 

3.59% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวมประมาณ 79.89 ป ชาย 81.6 ป หญิง 78.5 ป อัตราการเกิด 5.3 คน

ตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 4 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร -0.1% 

 

ศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 98.6% พุทธ 0.6% คริสต 0.5% และฮินดู 0.3% 

 

ภาษา มัลดิเวียนดิเวฮี (Dhivehi) เปนภาษาราชการ แตเจาหนาท่ีภาครัฐสวนใหญนิยมใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 99.3% (ป  2561) เด็กอายุ 15 ป ข้ึนไปสามารถอานออกเขียนได 

งบประมาณดานการศึกษา 4.25% ของ GDP (ป 2559) 

 

การกอตั้งประเทศ  มัลดีฟสเคยปกครองโดยสุลตานมานาน และเดิมอยูภายใตการปกครองของเนเธอรแลนด 

และสหราชอาณาจักร ไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักร และจัดตั้งเปนสาธารณรัฐเม่ือ 26 ก.ค.2511 มีนาย

โมมูน อับดุล เกยูม ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี 6 สมัย ดวยระบบพรรคเดียวเปนเวลา 30 ป และใหคำม่ัน

ปฏิรูปประชาธิปไตย รวมท้ังระบบการเมืองแบบมีผูแทน และสงเสริมเสรีภาพทางการเมือง โดยมีการจัดตั้ง

พรรคการเมืองหลายพรรคเม่ือป 2548 และเม่ือป 2551 รวมท้ังจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดทำรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม พรอมจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปนครั้งแรกเม่ือ ต.ค. 2551 โดยท่ีมีผูสมัครหลายคนจากหลาย

พรรคการเมือง 

 

วันชาต ิ 26 ก.ค. (ไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป 2508) 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ใชกฎหมายอิสลามเปนพ้ืนฐาน ผสมกับระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี มีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนารัฐบาล 

  ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง อยูในตำแหนงคราวละ 5 ป ไมเกิน 

2 วาระ และเปนผูแตงตั้ง ครม. การเลือกตั้งครั้งลาสุดจัดเม่ือ 23 ส.ค.2561  
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  ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภามัลดีฟสมีสมาชิกจำนวน 85 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง ดำรง

ตำแหนงคราวละ 5 ป เปนระบบสภาเดียว เลือกตั้งลาสุดเม่ือ 22 มี.ค.2557 

  ฝายตุลาการ : ประธานศาลสูงสุดมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบด ี

  พรรคการเมืองท่ีสำคัญ  ไดแก Adhaalath Party-A, Dhivehi Quamee Party-DQ, Dhivehi 

Rayyithunge Party-DRP, Gaumiilthihaad-GI, Islamic Democratic Party-IDP, Maldivian Democratic 

Party-MDP, Maldives National Congress-MNC, Maldives Social Democratic Party-MSDP, People’s 

Alliance-PA, People’s Party-PP, Poverty Alleviation Party-PAP, Republican (Jumhooree) Party-JP, 

และ Social Liberal Party-SLP 

 

เศรษฐกิจ มัลดีฟสสามารถพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นสูระดับประเทศ middle income ไดอยางรวดเร็ว 

การทองเที่ยวถือเปนรายไดหลักของมัลดีฟส รัฐบาลสงเสริมการลงทุนสรางรีสอรตจำนวนมากเพื่อ

รองรับการทองเท่ียว รองลงมาเปนการประมง โดยมัลดีฟสเปนประเทศผูสงออกปลาทูนาท่ีสำคัญ สำหรับภาค

การเกษตรและภาคการผลิตมีบทบาทนอย เนื่องจากขอจำกัดดานพ้ืนท่ีเพาะปลูก และการขาดแคลนแรงงาน

ในประเทศ รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปยังสวนทองถิ่น โดยมีเปาหมายกระจายรายไดและ

ยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหกับประชาชน รัฐบาลจึงมุงเนนการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสราง

พ้ืนฐานในทองถ่ินตาง ๆ โดยมีแผนใหเอกชนเขามาบริหารในบางกิจการ รวมท้ังสนับสนุนใหตางประเทศเขามา

ลงทุนดวยมาตรการจูงใจหลายรูปแบบ เชน อนุญาตใหชาวตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศตั้งแต 1,000 

ลานดอลลารสหรัฐข้ึนไปสามารถเปนเจาของท่ีดินได 

 ปงบประมาณ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : รูฟยา (Rufiyaa/MVR) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 15.45 รูฟยา 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 บาท : 0.47 รูฟยา (พ.ย.2564) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 4,900 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -18.6% 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 1,110.3 ลานดอลลารสหรัฐ 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 8,150 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 306,070 คน  

อัตราการวางงาน : 6.4%  

อัตราเงินเฟอ : 1.52%   

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 120 ลานดอลลารสหรัฐ  
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มูลคาการสงออก : 256.2 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2559) 

สินคาสงออกสำคัญ : ปลาทูนา 

คูคาสำคัญ : ไทย ศรีลังกา บังกลาเทศ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ เยอรมนี และไอรแลนด 

มูลคาการนำเขา : 2,125 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2559) 

สินคานำเขาสำคัญ : ผลิตภัณฑปโตรเลียม เสื้อผา 

คูคาสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อินเดีย สิงคโปร จีน ศรีลังกา มาเลเซีย และไทย  

สินคาเกษตรท่ีสำคัญ : มะพราว ขาวโพด มันเทศหวาน และปลาทะเล 

สินคาอุตสาหกรรม : การทองเท่ียว การแปรรูปปลาทะเล การขนสงทางทะเล การตอเรือ การแปรรูปมะพราว 

 

การทหาร กกล.ความม่ันคงแหงชาติมัลดีฟส (Maldives National Defence Force-MNDF) ประกอบดวย 

กกล.ทางทะเล (Marine Corps) กกล.ปองกันชายฝง (Coast Guard) กกล.รักษาความม่ันคง (Security 

Protection Group) งบประมาณดานการทหารประมาณ 92.5 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 5.5% ของ GDP (ป 2559) 

กกล.ความมั่นคงแหงชาติมัลดีฟสมีขนาดเล็ก และมียุทโธปกรณไมเพียงพอที่จะใชปองกันการรุกรานจาก

ภายนอก ยุทโธปกรณสวนใหญจะมีเพ่ือใหหนวยงานตำรวจใชในการปองกันความปลอดภัยในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของประเทศ 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1. ปญหาการคามนุษยจากแรงงานอพยพ ซ่ึงสวนใหญมาจากบังกลาเทศ และบางสวนมา

จากอินเดียเพ่ือประกอบอาชีพเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกอสราง ภาคบริการ และการขายบริการทาง

เพศของผูหญิงและเด็ก  

 2. มัลดีฟสมีแนวโนมจะเผชิญปญหาความม่ันคงจากกลุมหัวรุนแรงมากข้ึน เฉพาะอยางยิ่งตอ

แนวโนมการกอการรายจากเยาวชนรุนใหมที่มีแนวความคิดหัวรุนแรง และกลุมที่ถูกชักจูงใหไปทำสงคราม

ในอิรักและซีเรียแตไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได   

 3. การเมืองของมัลดีฟสยังคงอยูในสภาพท่ีเปราะบาง ซ่ึงเปนผลจากความขัดแยงระหวาง 

ข้ัวอำนาจเกา (พรรค PPM ของอดีตประธานาธิบดีอับดุลลา ยามีน อับดุล เกยูม) กับข้ัวอำนาจใหม (พรรค 

MDP ของอดีตประธานาธิบดีโมฮาเหม็ด นาชีด)   

 4. ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลกระทบโดยตรงตอมัลดีฟส โดยเฉพาะ

ปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีแนวโนมจะรุนแรงข้ึน และระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึนอาจทำใหชาวมัลดีฟสจำนวนมาก 

ตองกลายเปนผูอพยพลี้ภัย 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ และกลุมความรวมมือรวม 40 แหง 

ท่ีสำคัญ ไดแก UN, SAARC, OIC, UNCTAD, WTO, WHO, IMF และ ADB 
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การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยาน 9 แหง เปนทาอากาศยานนานาชาติ 4 แหง ท่ีสำคัญ คือ  

ทาอากาศยานอิบราฮิม นาเซอร ในมาเล ถนนระยะทาง 88 กม. สวนใหญใชการสัญจรทางเรือและเครื่องบินเล็ก

เชื่อมระหวางเกาะตาง ๆ โดยมีทาเรือสำคัญอยูท่ีมาเล การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐาน 21,136 เลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 812,128 เลขหมาย (ป 2559) รหัสโทรศัพท +960 เชื่อมโยงสายเคเบิลใตน้ำ (Fiber-Optic 

Link Around the Globe-FLAG) ระบบดาวเทียมมีดาวเทียม 3 ดวง จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 340,000 คน 

(ป 2560) บัญชีผูใชสื่อสังคมออนไลน (Facebook) 320,000 บัญชี (ป 2560) รหัสอินเทอรเน็ต .mv เว็บไซต

การทองเท่ียว http://www.visitmaldives.com/en 

 

การเดินทาง  การบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวยใหบริการเสนทางบินตรงกรุงเทพฯ-มาเลทุกวัน 

ขณะท่ีสายการบินอ่ืน ๆ ตองเปลี่ยนเครื่อง โดยเฉลี่ยแลวตองใชเวลาเพ่ิมอีก 5-10 ชม. เวลาท่ีมัลดีฟสชากวาไทย 

2 ชม. สำหรับคนไทยท้ังท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางทูตและราชการไดรับยกเวนการตรวจ

ลงตรา และสามารถพำนักในมัลดีฟสไดไมเกิน 30 วัน 

 

สถานการณท่ีนาติดตาม 

 1. มัลดีฟสมีแนวโนมจะเผชิญปญหาความม่ันคงจากกลุมหัวรุนแรงมากข้ึน หลังจากมีขอมูล    

บงชี้หลายประการระบุวามีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ มหัวรุนแรงในมัลดีฟสในชวง 15 ปที่ผานมา 

โดยเฉพาะแนวรวมของกลุม Islamic State (IS) ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในมัลดีฟส อาจสงผลใหมัลดีฟส

ประสบปญหาความม่ันคงภายในจากการเคลื่อนไหวของกลุมหัวรุนแรงหรือกลุมกอการรายมากยิ่งข้ึนไดในอนาคต  

 2. การแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการปองกันการแพรระบาด

ในประเทศเปนประเด็นสำคัญของมัลดีฟส เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีรายไดหลักจากนักทองเท่ียวตางประเทศ 

โดยมัลดีฟสเปนประเทศแรกในเอเชียใตท่ีเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติ โดยเสนอแพคเกจการทองเท่ียว

ท่ีมีบริการฉีดวัคซีนฟรีเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

 

ความสัมพันธไทย-มัลดีฟส  

  สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 2 มิ.ย.2524 และมีความสัมพันธอันดีระหวางกันมา

โดยตลอด ท้ังในระดับรัฐบาล และประชาชน  

 ดานเศรษฐกิจ ขณะนี้การคาและการลงทุนระหวางไทย-มัลดีฟสขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง หลังจากมีการลงนามความตกลงความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางกันเมื่อป 2556 

ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของท้ังสองฝายท่ีตองการจะขยายมูลคาทางการคาระหวางกันเปน 2 เทา (200 ลาน

ดอลลารสหรัฐ) ภายในป 2561 โดยในระยะ 5 ปท่ีผานมา (ป 2554-2558) การคารวมระหวางไทยกับมัลดีฟส 

มีมูลคาเฉลี่ยปละ 124 ลานดอลลารสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 9.64% ตอป และมีสัดสวนการคา

เฉลี่ย 0.03% ของมูลคาการคาระหวางประเทศของไทย ขณะเดียวกันไทยและมัลดีฟสยังเห็นพองจะขยาย

ความรวมมือใหครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายความรวมมือ
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ดานประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปดานการประมงระหวางกัน เนื่องจากมัลดีฟสเปนแหลงนำเขาปลาทูนา

ท่ีสำคัญของไทย รวมท้ังการทองเท่ียวท่ีถือวาเปนจุดแข็ง  

 ในอนาคตหากมีการเชื่อมโครงการทาเรือทวายมาท่ีมัลดีฟส จะเอ้ือประโยชนตอระบบการ

ขนสงทางทะเล นอกจากนี้ ไทยพรอมรวมมือในดานความม่ันคงกับมัลดีฟส เพ่ือจัดการปญหาอาชญากรรม     

ขามชาติตาง ๆ เนื่องจากปญหาดังกลาวมีความสำคัญและสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

ท่ีถือเปนรายไดหลักของท้ังสองประเทศ โดยมัลดีฟสขอประสานความรวมมือไทยเก่ียวกับปญหาดานโจรสลัด 

 ปจจุบันมีคนไทยในมัลดีฟสประมาณ 700 คน สวนใหญเปนแรงงานท่ีมีทักษะ ซ่ึงทำงานอยู

ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการบริการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับมัลดีฟส ไดแก ความตกลงวาดวยการเดินอากาศ (ป 2532) 

ความตกลงวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุข (ป 2546) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาและ

เศรษฐกิจ (ป 2556) ความตกลงวาดวยการสงผูรายขามแดน (ป 2556) ความตกลงวาดวยการจัดตั้ง

คณะกรรมาธิการหารือรวมไทย-มัลดีฟส (ป 2556) บันทึกความเขาใจวาดวยการคาและความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ (ป 2556) บันทึกความเขาใจวาดวยการพาณิชย อุตสาหกรรม และการธนาคาร (ป 2556) บันทึก

ความเขาใจดานการสาธารณสุขและการแพทย (ป 2556) และบันทึกความเขาใจดานโทรคมนาคม (ป 2556) 

 

------------------------------------------------ 
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นายอิบราฮิม โมฮาเหม็ด โซลีห 

(Ibrahim Mohamed Solih) 

 

ตำแหนง   ประธานาธิบดีมัลดีฟส  

 

เกิด    4 พ.ค.2507 (อายุ 58 ป/ป 2565) ท่ีเกาะ Hinnavaru 

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Farzan Ahmed มีบุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 1 คน 

 

การศึกษา   มัธยมศึกษาจากโรงเรียน Majeediyya ในเมืองมาเล 

ปริญญาโทดานนโยบายสาธารณะท่ี Claremont Graduate School  

รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ 

 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด  Maldivian Democratic Party (MDP) 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2537    ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนครั้งแรกขณะอาย ุ30 ป  

ท่ีบานเกิด Faadhippolhu 

7 มิ.ย. 2561 ไดรับเลือกเปนผูนำพรรค MDP แทนนายโมฮาเหม็ด นาชีด  

 อดีตประธานาธิบดีซ่ึงขณะนั้นลี้ภัยการเมืองอยูท่ีสหราชอาณาจักร 

23 ก.ย. 2561   ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีมัลดีฟส โดยสามารถเอาชนะ 

ประธานาธิบดีอับดุลลา ยามีน อับดุล เกยูม 

17 พ.ย. 2561 สภาผูแทนราษฎรรับรองใหดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 7 ของมัลดีฟส  
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ขอมูลอ่ืนท่ีสำคัญ  

 - รูจักกันดีในชื่อ Ibu เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งพรรค MDP และเปนเพ่ือนสนิทกับนายโมฮาเหม็ด 

นาชีด (ซ่ึงเปนญาติกับภริยาของนายโซลีหดวย) ทำใหไดรับความไววางใจอยางสูงจากนายนาชีด 

 - มีนโยบายทางการเมืองในแนวทางเดียวกับนายนาชีด คือ เนนการสงเสริมประชาธิปไตย 

ใหเสรีภาพสื่อมวลชน และกระจายอำนาจ  

 

  ------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีมัลดีฟส 

 

ประธานาธิบดี        Ibrahim Mohamed Solih 

รองประธานาธิบดี       Faisal Naseem 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ      Abdulla Shahid 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Uza. Mariya Ahmed Didi 

รมว.กระทรวงมหาดไทย       Sheikh Imran Abdulla          

รมว.กระทรวงการคลัง       Ibrahim Ameer 

รมว.กระทรวงการวางแผนแหงชาติ ท่ีพักอาศัยและโครงสรางพ้ืนฐาน  Mohamed Aslam 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา       Dr. Ibrahim Hassan 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเทคโนโลยี Aminath Shauna 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข       Ahmed Naseem 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ       Dr. Aishath Ali 

รมว.กระทรวงคมนาคมและการบนิพลเรือน     Aishath Nahula 

รมว.กระทรวงศิลปะ วัฒนธรรม และมรดก     Yumna Maumoon 

รมว.กระทรวงการทองเท่ียว      Dr. Abdulla Mausoom 

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ      Uz. Fayyaz Ismail 

รมว.กระทรวงการประมง ทรัพยากรทางทะเล และการเกษตร Dr. Hussain Rasheed 

Hassan 

รมว.กระทรวงกิจการอิสลาม      Dr. Ahmed Zahir 

รมว.กระทรวงเยาวชน การกีฬา และการสรางเสริมพลังชุมชุม  Ahmed Mahloof 

รมว.กระทรวงเพศ ครอบครัว และการบริการทางสังคม   Aishath Mohamed Didi  

 

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

 (พ.ย.2564) 

 

 


