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สาธารณรัฐเซาทซูดาน 

(Republic of South Sudan) 

 
 

เมืองหลวง  จูบา  

 

ท่ีตั้ง ในเขต Sahel ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา อยูระหวางละติจูด 3-13 องศาเหนือ 

กับลองจิจูด 24-36 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 644,329 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 6,018 กม. และเปน

ประเทศไมมีทางออกสูทะเล (landlocked) 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับซูดาน 2,158 กม. 

   (ยังไมสามารถบรรลุขอตกลงสถานะเขตแดนพ้ืนท่ี Abyei) 

 ทิศใต ติดกับเคนยา 317 กม. ยูกันดา 475 กม. และคองโก 714 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับเอธิโอเปย 1,299 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 1,055 กม. 
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ภูมิประเทศ  เปนท่ีราบทางตอนเหนือและภาคกลางของประเทศกอนยกตัวข้ึนเปนท่ีราบสูงดานพรมแดน  

ท่ีติดกับเคนยาและยูกันดา มีแมน้ำ White Nile ไหลผานตอนกลางของประเทศจากภาคใต (ยูกันดา) ไปทางเหนือ 

ผานพรมแดนเขาไปในซูดานเหนือ ทำใหเซาทซูดานมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก จุดท่ีสูงท่ีสุด

ของประเทศอยูท่ีภูเขา Kinyeti มีความสูง 3,187 ม. เหนือระดับน้ำทะเล  

 

ภูมิอากาศ  ตั้งอยูในเขตอากาศรอนชื้น ทำใหอากาศอบอาวในชวงฤดูรอน ชวงมรสุมมีฝนตกชุกในเขต     

ท่ีราบสูงในภาคใต และพ้ืนท่ีชุมฝนจะลดลงในทางตอนเหนือของประเทศ 

 

ประชากร  10,984,074 คน (ก.ค.2564) 

 

รายละเอียดประชากร  ชาว Dinka 35.8% ชาว Nuer 15.6% และชาว Shilluk, Azande, Bari, Kakwa, Kuku, 

Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, Acholi, Bako แ ล ะ 

Fertit อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 41.58% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 55.88% 

วัยชรา (65 ปขึ้นไป) 2.53% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 58.6 ป เพศชาย 56.92 ป เพศหญิง 60.36 

ป อัตราการเกิด 38.26 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9.84 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการ

เพ่ิมของประชากร 5.05% 

 

ศาสนา  สวนใหญนับถือคริสต 60.5% ความเชื่อทองถ่ิน 32.9% อิสลาม 6.2% และอ่ืน ๆ 0.4% 

(ประมาณการป 2553 โดย Pew Research Center ของสหรัฐฯ) 

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ มีการใชภาษาอาหรับสำเนียงชาว Juba และซูดาน นอกจากนี้ 

มีการใชภาษาถ่ิน ไดแก Dinka, Nuer, Bari, Zande และ Shilluk 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 34.52% (ป 2561 ของธนาคารโลก) 

 

การกอตั้งประเทศ  อียิปตพยายามยึดครองพ้ืนท่ีท่ีเปนเซาทซูดานในชวงทศวรรษ 1870 แตเกิดเหตุการณ 

Islamic Mahidist Revolution ในพ้ืนท่ีเม่ือ พ.ย.2428 และสหราชอาณาจักรเขาปราบปรามกลุม Mahidist 

ไดเม่ือป 2441 และตั้งประเทศซูดานภายใตการปกครองรวมระหวางสหราชอาณาจักรกับอียิปตเม่ือป 2442 

ในชวงดังกลาวนักบวชชาวคริสตไดเขาเผยแผศาสนาและนำภาษาอังกฤษเขาไปใชอยางแพรหลาย เม่ือซูดาน

ไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป 2499 เซาทซูดานจะไดปกครองตนเอง แตรัฐบาลซูดานไมยินยอม  

ทำใหเกิดสงครามกลางเมืองถึง 2 ครั้ง ระหวางป 2498-2515 และระหวางป 2526-2548 สงผลใหประชาชน

เผชิญกับความอดอยากและความแหงแลง และตองเสียชีวิตมากกวา 2.5 ลานคน จนกระท่ังมีการลงนาม 

ความตกลง Comprehensive Peace Agreement (CPA) เม่ือ ม.ค.2548 ทำใหสงครามกลางเมืองยุติลง 

ความตกลง CPA ยังกำหนดใหเซาทซูดานไดสิทธิในการปกครองตนเองระหวางป 2548-2554 กอนจัดการ   
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ลงประชามติใหประชาชนตัดสินใจวาจะรวมอยูกับซูดานตอไปหรือไม ซ่ึงการลงประชามติเม่ือ ม.ค.2554 

ประชาชน 98% เลือกท่ีจะปกครองตนเอง นำมาสูการประกาศเอกราชเม่ือ 9 ก.ค.2554 

      ตอมา เม่ือ ธ.ค.2556 เกิดการแยงชิงอำนาจระหวางประธานาธิบดี Salva Kiir 

Mayardit ซ่ึงเปนชนเผา Dinka (ชนสวนใหญของเซาทซูดาน) กับรองประธานาธิบดี Riek Machar ซ่ึงเปนชนเผา 

Nuer (มีมากเปนลำดับ 2 ในเซาทซูดาน) โดยประธานาธิบดี Kiir กลาวหาวารองประธานาธิบดี Riek พยายามจะยึด

อำนาจ ทำให เกิดการสูรบระหวางท้ังสองฝาย โดยมีทหารยูกันดาเขารวมกับฝายรัฐบาลภายใตการนำของ

ประธานาธิบดี Kiir เพ่ือตอสูกับฝายตอตานรัฐบาลท่ีนำโดยรองประธานาธิบดี Riek ตอมาในชวงป 2557-2558 มี

การเจรจาสันติภาพระหวางสองฝายหลายครั้ง โดยมีองคกรดานการคาของประเทศในแอฟริกาตะวันออก 

(Inter-Governmental Authority On Development-IGAD) ชวยไกลเกลี่ย ท้ังสองฝายไดลงนามในขอตกลงหยุด

ยิงท่ีแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปย และนำไปสูการบรรลุขอตกลงสันติภาพเม่ือ ส.ค.2558 ซ่ึงขอตกลงดังกลาวกำหนดให

รองประธานาธิบดี Riek เปนรองประธานาธิบดีตอไป แตความขัดแยงระหวางประธานาธิบดี Salva Kiir Mayardit 

และรองประธานาธิบดี Riek ยังคงมีอยู ตอมาประธานาธิบดี Salva Kiir Mayardit ไดปลดนาย Riek ออกจาก

ตำแหนงรองประธานาธิบดี เม่ือ 10 ก.ค.2559 และแตงตั้งนาย Taban Deng Gai เปนรองประธานาธิบดีแทน 

โดยนาย Riek หลบหนีออกนอกประเทศ ตอมาเม่ือ 12 ก.ย.2561 มีการลงนามในขอตกลงสันติภาพ และเม่ือ 

22 ก.พ.2563 มีการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพ ขณะท่ีกลุมตอตานรัฐบาลบางกลุมไมยอมรับและยังคงสูรบ   

 

วันชาต ิ 9 ก.ค. วันประกาศเอกราชจากซูดานเม่ือป 2554 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนท้ังประมุขและหัวหนารัฐบาล มาจาก          

การเลือกตั้งโดยตรง วาระการดำรงตำแหนง 5 ป ดำรงตำแหนงได 2 สมัยติดตอกัน (การประชุม National 

Dialogue ระหวาง 3-17 พ.ย.2563 มีมติใหขยายระยะเวลาดำรงตำแหนงจาก 4 ป เปน 5 ป) ประธานาธิบดี

คนปจจุบัน คือ นาย Salva Kiir Mayardit ไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

อยางเปนทางการเม่ือ 9 ก.ค.2554  

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝายบริหาร แตงตั้ง นรม. และ ครม. โดยตอง

ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา การเลือกต้ังประธานาธิบดีครั้งลาสุดเม่ือ 11-15 เม.ย.2554 นาย Salva Kiir 

Mayardit ไดรับเลือกดวยคะแนนเสียง 93% การเลือกต้ังครั้งถัดไป ซ่ึงเดิมกำหนดเม่ือป 2558 แตประกาศ

เลื่อนมาแลว 3 ครั้ง เปนป 2561 ป 2564 และลาสุดเลื่อนเปนป 2566 

 ฝายนิติบัญญัติ : ประกอบดวย 2 สภา คือ 1) สภา Council of State มีสมาชิกจำนวน 50 คน 

ตั้งข้ึนตามคำสั่งประธานาธิบดี เม่ือ ส.ค.2554 มีหนาท่ีสำคัญคือ ใหความเห็นชอบกฎหมายท่ีเก่ียวกับ         

การบริหารประเทศ ออกขอมติและคำสั่งท่ีเปนการแนะนำรัฐบาล กำกับดูแลและติดตามกระบวนการฟนฟู

ประเทศและสวัสดิการสังคมที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง และ 2) สภา National Legislative 

Assembly มีสมาชิกจำนวน 400 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง 170 คน วาระการดำรงตำแหนง 4 ป มีหนาท่ี

ตรวจสอบการทำงานของฝายบริหาร โดยมีสิทธิออกเสียงไมไววางใจรองประธานาธิบดีและ รมว. อนุมัติแผน 

นโยบาย และงบประมาณแผนดิน ใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศ สมาชิกรัฐสภาไดรับการแตงตั้งโดย

ประธานาธิบดีและสาบานตนเขารับตำแหนงเม่ือตนป 2564  
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 ฝายตุลาการ : ใชระบบศาลคู ซ่ึงเปนระบบท่ีมีท้ังศาลยุติธรรมและศาลพิเศษ โดยเซาทซูดาน 

มีศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลชั้นตน และศาลจารีตประเพณี 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) ของ

ประธานาธิบดี Kiir เปนพรรครัฐบาลปจจุบันและครองเสียงขางมากในรัฐสภา (มี ส.ส.ของพรรคไดรับเลือกตั้ง

เม่ือ เม.ย.2553 จำนวน 160 คน จากท้ังหมด 170 คน) พรรค Democratic Change (DC) เดิมคือพรรค 

Sudan People’s Liberation Movement-Democratic Change (มี ส.ส.ของพรรคไดรับเลือกตั้ง 4 คน) 

ส.ส.ท่ีเหลืออีก 6 คน ไมสังกัดพรรคการเมือง และพรรค South Sudan People’s Liberation Movement 

In Opposition (SPLM-IO) ของอดีตประธานาธิบดี Riek 

 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของเซาทซูดานยังคงเชื่อมโยงกับซูดาน โดยสินคาและเงินทุนหลักของประเทศสวนใหญ

ตองนำเขาจากซูดานและประเทศเพ่ือนบาน เชน ยูกันดา และเคนยา สวนการสงออกน้ำมันทางทอของเซาทซูดาน

ยังตองพ่ึงพาทาเรือซูดาน  นอกจากนี้ การท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามกลางเมือง (ป 2556-2558) และการสูรบ

ระหวางชนเผามาเปนเวลานาน ทำใหมีผูพลัดถ่ินมากถึง 2.2 ลานคน และประชาชนจำนวนมากเสียชีวิต

นอกจากนี้  รัฐบาลใชงบประมาณสวนใหญ ในการพัฒนากองทัพ จึงทำใหภาคอุตสาหกรรม ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญไมไดรับการพัฒนา เชน เสนทางคมนาคมในประเทศ ระบบไฟฟา

ตองใชเครื่องปนไฟฟาจากน้ำมันดีเซล ทำใหไมสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ 

และระบบน้ำประปามีจำกัด ดังนั้น เซาทซูดานจึงตองเปดรับการลงทุนและความชวยเหลือจากตางประเทศ 

โดยไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณในการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน การผลิต

ไฟฟาพลังน้ำ และการพัฒนาดานเกษตรกรรมจากธนาคารโลกและประเทศตาง ๆ เชน สหราชอาณาจักร 

สหรัฐฯ นอรเวย เนเธอรแลนด มาตั้งแตป 2548 คิดเปนมูลคามากกวา 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ 

รัฐบาลเซาทซูดานตองการลดการพ่ึงพาซูดานในการสงออกน้ำมัน จึงใชนโยบายการขยายความรวมมือดาน

การคากับประเทศเพ่ือนบาน เชน เอธิโอเปย ยูกันดา และเคนยา โดยไดรวมกับเคนยาผานการรับความชวยเหลือ

ทางการเงินจากจีนและญี่ปุน ในการวางแผนสรางระบบทอขนสงน้ำมันดิบระยะทางประมาณ 1,400 กม. จาก

เซาทซูดานมายังทาเรือเมืองลามู ทางตอนเหนือของเคนยา  

 เซาทซูดานเปนผูผลิตน้ำมันสำคัญของแอฟริกา และไมไดเปนสมาชิกกลุมประเทศผูสงออกน้ำมัน 

(OPEC) จึงสามารถผลิตน้ำมันไดอยางอิสระโดยปราศจากการถูกจำกัดเพดานการผลิตและมีประเทศตาง ๆ 

เชน แคนาดา ฝรั่งเศส จีน อินเดีย มาเลเซีย เขาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันในเซาทซูดาน โดยการผลิต

น้ำมันดิบของเซาทซูดานเปนแหลงท่ีมาของรายไดภาครัฐถึง 98%  

 เศรษฐกิจของเซาทซูดานฟนตัวข้ึนหลังจากการลงนามขอตกลง Revitalized Peace เม่ือป 

2561 แตเริ่มถดถอยลงอีกครั้ง เนื่องจากเผชิญปญหาต๊ักแตนทะเลทราย อุทกภัย และปญหา COVID-19 

ประกอบกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลและคาเงินปอนดเซาทซูดานออนคาลง 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ปอนดเซาทซูดาน (South Sudanese Pounds) หรือ SSP 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 130.26 ปอนดเซาทซูดาน  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 บาท : 3.9 ปอนดเซาทซูดาน (ธ.ค.2564) 
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ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 3,070 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 4.1%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 274.34 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 4,753,851 คน  

อัตราการวางงาน : 12.7% (ป 2561) 

อัตราเงินเฟอ : 27.1%  

ผลผลิตทางการเกษตร : ขาวฟาง ขาวโพด ขาว ลูกเดือย ขาวสาลี กัมอาหรับ ออย มะมวง มะละกอ กลวย  

การสงออก : 3,070 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562) 

การนำเขา :  3,010 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562) 

สินคาสงออก : น้ำมันดิบ  

ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ำมันดิบ 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณดานการทหาร 94 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปน 2.25% ของ 

GDP (ป 2563) กำลังพลรวม 185,000 นาย ปจจุบัน กกล.รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN Mission in 

the Republic of South Sudan-UNMISS) ยังประจำการในเซาทซูดาน โดยคณะมนตรีความม่ันคงแหง

สหประชาชาติไดขยายระยะเวลาของ UNMISS ออกไปจนถึง 15 มี.ค.2564 UNMISS มีกำลังพลรวม 15,446 

คน โดยเม่ือ 23 ธ.ค.2561 ไทยสงกำลังของกองรอยทหารชางเฉพาะกิจเขารวมภารกิจของ UNMISS จำนวน 

273 คน พ้ืนท่ีปฏิบัติงานหลักอยูท่ีจูบาและรัมเบค จบภารกิจเม่ือ 21 ก.ย.2563 รวมระยะเวลา 1 ป 9 เดือน และ

กองรอยทหารชางเฉพาะกิจฯ ผลัดท่ี 2 จำนวน 273 นาย ออกเดินทางไปยังเซาทซูดานเพ่ือรับชวงภารกิจ เม่ือ 

20 ก.ย.2563 ดวยเท่ียวบินเชาเหมาลำของสหประชาชาติ 

 ยุทโธปกรณสำคัญ :  

 ทบ. ไดแก รถถังหลัก (MBT) รวมมากกวา 80 คัน (รุน T-55 ไมปรากฏจำนวน รุน T-72AV 

จำนวน 80 คัน) รถลาดตระเวนหุมเกราะ (PPV) รุนตาง ๆ ไมปรากฏจำนวน ปนใหญรุนตาง ๆ ไมปรากฏ

จำนวน อาวุธปลอยนำวิถีพ้ืนสูอากาศ (SAM) ไมปรากฏจำนวน 

 ทอ. ไดแก บ.ลำเลียง (TPT) แบบเบา รุน Beech 1900 จำนวน 1 เครื่อง ฮ.โจมตี (ATK) รุน 

Mi-24V Hind จำนวน 2 เครื่อง รุน Mi-24V-SMB Hind จำนวน 3 เครื่อง ฮ.อเนกประสงค (MRH) รุน Mi-17 

Hip H จำนวน 9 เครื่อง 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1) ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เซาทซูดานพ่ึงพาการสงออกน้ำมันเปนรายไดหลักของ

ประเทศ และพ่ึงพาความชวยเหลือจากตางประเทศท้ังทางดานการเงิน อาหาร และยา ซ่ึงเงินชวยเหลือท่ี   

เซาทซูดานไดรับยังไมเพียงพอกับความตองการ  
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 2) วิกฤตดานมนุษยธรรม ความรุนแรง ความไมม่ันคงทางอาหาร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

โดยเฉพาะอุทกภัย และปญหา COVID-19 โดยคาดวาในหวงป 2564 มีประชากรประมาณ 7.2 ลานคน หรือ

คิดเปน 60% ของประชากรท้ังหมด กำลังเผชิญปญหาความไมม่ันคงดานอาหาร เฉพาะอยางยิ่งในรัฐ Jonglei 

รัฐ Northern Bahr-el-Ghazal รัฐ Warrap และเขตปกครอง Pibor  

 3) ผูลี้ภัยชาวเซาทซูดานจำนวน 2,189,365 คน ท่ีลี้ภัยการสูรบไปยังประเทศเพ่ือนบาน    

โดยสวนใหญอยูท่ียูกันดา 885,171 คน และซูดาน 729,557 คน นอกจากนี้ยังอยูท่ีเอธิโอเปย 362,787 คน 

เคนยา 122,449 คน และคองโก 89,401 คน (ต.ค.2563 ของ UNHCR) 

 4) ปญหาทางการเมือง แมมีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ซ่ึงทำใหการกอเหตุรุนแรงลดลง

อยางมาก แตการเปลี่ยนผานทางการเมืองมีพัฒนาการอยางลาชา ทำใหสถานการณทางการเมืองและความ

ม่ันคงมีความไมแนนอน รวมท้ังมีการกอเหตุประทวงทางการเมืองบอยครั้ง 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ AU, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, 

Interpol, IOM, IPU, ITU, MIGA, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WCO, WHO และ WMO 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 89 แหง ทาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ ไดแก ทาอากาศ

ยานจูบา ในกรุงจูบา เสนทางรถไฟ 248 กม. ถนนระยะทาง 90,200 กม. (ป 2562) ท้ังทางรถไฟและถนน     

ซ่ึงชำรุดเปนสวนใหญ การโทรคมนาคม : ไมปรากฏขอมูลการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

3,439,784 เลขหมาย (ป 2562) รหัสโทรศัพทระหวางประเทศ +211 รหัสอินเทอรเน็ต .ss จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 

814,326 คน (ป 2561) 

 

การเดินทาง  ไมมีเท่ียวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเซาทซูดาน โดยสามารถเดินทางไดดวยสายการบินท่ีหลากหลาย 

เชน Ethiopian Airways และ Kenya Airways ใชเวลาเดินทางอยางนอย 14 ชม. เวลาท่ีเซาทซูดานชากวาไทย 4 ชม.  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :  

 1)  การบริหารประเทศของรัฐบาลเอกภาพท่ีตั้งข้ึนตามขอตกลงสันติภาพ  

 2)  การแกไขปญหาเศรษฐกิจ การคอรรัปชัน การฟนฟูเศรษฐกิจท่ีหดตัว ตามท่ีมีการกำหนด

แนวทางไวเม่ือลงนามในขอตกลงสันติภาพ เม่ือ ก.พ.2563  

 3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเนนการสรางความ

หลากหลายทางเศรษฐกิจเพ่ือลดการพ่ึงพารายไดจากน้ำมัน และความพยายามหาเสนทางสงออกน้ำมันท่ีไม

พ่ึงพาเฉพาะทาเรือของซูดาน 

 4) การฟนฟูประเทศท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ปญหาสงครามกลางเมือง ปญหาสูรบ

แยงชิงอำนาจทางการเมือง และความขัดแยงจากความแตกตางดานชาติพันธุ ซ่ึงทำใหเกิดวิกฤติดาน

มนุษยธรรมและการขาดแคลนอาหารอยางรุนแรง รวมท้ังสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพท้ังในดาน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
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ความสัมพันธไทย-เซาทซูดาน  

 ความสัมพันธดานการทูต 

 ไทยรับรองเซาทซูดานอยางเปนทางการตามมติ ครม. เม่ือ 6 ก.ย.2554 โดยไทยและเซาทซูดาน

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ เม่ือ 5 ธ.ค.2556 และฝายไทยมอบหมายให สอท.ไทย/

ไนโรบี เคนยา เปนจุดติดตอกับเซาทซูดาน โดยกำหนดใหมีเขตอาณาครอบคลุมเซาทซูดาน สวนเซาทซูดาน

มอบหมายให สอท.เซาทซูดาน/เคนยา เปนจุดติดตอกับไทย 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

 บริษัทกอสรางไทยและแรงงานไทยเขาไปดำเนินการกอสรางถนนในดินแดนของเซาทซูดาน

ตั้งแตกอนการประกาศเอกราชจากซูดานจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทขายเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาลของไทย

ซ่ึงมีสำนักงานอยูในไนโรบี เคนยา เขาไปขายเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาลในเซาทซูดานแลว 

 เม่ือป 2563 การคาระหวางไทย-เซาทซูดาน มีมูลคา 6.50 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออก

ไปเซาทซูดาน 6.49 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาจากเซาทซูดาน 0.01 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยไดเปรียบ

ดุลการคาเซาทซูดาน 6.48 ลานดอลลารสหรัฐ และในชวง ม.ค.-ต.ค.2564 การคาไทย-เซาทซูดาน มีมูลคา 

2.47 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกไปเซาทซูดาน 2.46 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาจากเซาทซูดาน 0.01 

ลานดอลลารสหรัฐ  

 สินคาท่ีไทยสงออกไปเซาทซูดานเม่ือป 2563 ไดแก ยานพาหนะอ่ืน ๆ และสวนประกอบ 

กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ และผลิตภัณฑยาง สวนสินคา

ท่ีไทยนำเขาจากเซาทซูดานเม่ือป 2563 ไดแก ผลิตภัณฑโลหะ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต และ

สิ่งพิมพ  

 ดานการทองเท่ียว ป 2563 มีผูท่ีเดินทางจากเซาทซูดานมาไทย จำนวน 15 คน ท้ังนี้ ป 2563 

มีคนไทยในเซาทซูดานรวม 366 คน 

 

--------------------------------------------------- 
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Salva Kiir Mayardit 
 

ตำแหนง ประธานาธิบดีเซาทซูดาน  

 

เกิด 13 ก.ย.2494 (อายุ 71 ป/ป 2565) ท่ีเขต Gogrial รัฐ Warrap ทางตอนเหนือ

 ของเซาทซูดาน เปนชนเผา Dinka นับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก  

 

การศึกษา วิทยาลัยการทหารซูดาน  

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Mary Ayen Mayardit มีบุตรสาวชื่อ Adut Mayardit และ

 บุตรชายชื่อ Munuti Salva Kiir 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2498-2515 - เขารวมรบในสงครามกลางเมืองครั้งแรกในซูดานโดยรวมกลุมแบงแยก 

  ดินแดนทางใตของซูดาน “The Anya Nya” 

ป 2515 -  เปนทหารระดับจาในกองทัพของซูดาน 

ป 2524 -  กลับมารับตำแหนงในหนวยพลรม และรับตำแหนงผูบัญชาการกองทหาร 

  รักษาการณ 

ป 2526 - เขารวมกับกลุมกบฏของนาย John Garang ผูนำกลุม Sudan People’s  

  Liberation Move-ment (SPLM) และลาออกจากกองทัพซูดาน ตอมาเม่ือ

  มีการตั้ง the Sudan People’s Liberation Army (SPLA) จึงเขารวมภายหลัง

  ไดรับตำแหนง ผบ.สส. ของ กกล. SPLA 

ป 2548 - หลังจากนาย John Garang เสียชีวิต  นาย Kiir ได ข้ึนดำรงตำแหน ง 

  รองประธานาธิบดีซูดาน และผูนำพรรค SPLM แทน 

ป 2553 -  ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีเขตซูดานทางใต 

9 ก.ค.2554 -  ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนแรกของเซาทซูดาน 
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ป 2556 -  ระบุวารองประธานาธิบดี Riek Machar มีแผนกอรัฐประหาร สั่งปลด และ

  เปนจุดเริ่มตนสงครามกลางเมือง ถึงป 2558 จึงมีการลงนามขอตกลงสันติภาพ 

  แตมีการละเมิดขอตกลงหยุดยิงในเวลาตอมา 

 

ขอมูลท่ีนาสนใจ 

 - นาย Kiir ชอบสวมหมวกคาวบอยไปรวมงานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  

 -  ไมสูบบุหรี่ และไมดื่มสุรา ซ่ึงแตกตางจากทหารสวนใหญในกองทัพ 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเซาทซูดาน 

ประธานาธิบดี       Salva Kiir Mayardit 

รองประธานาธิบดีคนท่ี 1      Riek Machar Teny, Dr. 

รองประธานาธิบดีคนท่ี 2      James Wani Igga 

รองประธานาธิบดีคนท่ี 3      Taban Deng Gai 

รองประธานาธิบดีคนท่ี 4      Rebecca Nyandeng Garang 

รองประธานาธิบดีคนท่ี 5      Hussein Abdelbagi 

รมว.กระทรวงเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร   Josephine Joseph Lagu 

รมว.กระทรวงปศุสัตว และประมง     Onyoti Adigo Nyikec 

รมว.กระทรวงกิจการคณะรัฐมนตรี     Martin Elia Lomuro, Dr. 

รมว.กระทรวงการคา และอุตสาหกรรม    Kuol Athian Mawien 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา    Nadia Arop Dudi 

รมว.กระทรวงกลาโหมและกิจการทหารผานศึก   Angelina Teny 

รมว.กระทรวงพลังงานและเข่ือน     Peter Mercallo Nasir 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม    Josephine Napwon Cosmas 

รมว.กระทรวงการคลัง และแผนเศรษฐกิจ    Agak Achuil Lual 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Mayiik Ayii Deng 

รมว.กระทรวงเพศสภาพ กิจการสังคม และศาสนา   Ayaa Benjamin Warille 

รมว.กระทรวงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอบรม   Awut Deng Achuil 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Elizabeth Acuei Yor 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  Deny Jock Chagor 

รมว.กระทรวงท่ีดิน การเคหะ และการพัฒนาเมือง   Michael Chanjiek Geay 

รมว.กระทรวงกิจการมนุษยธรรมและบริหารจัดการภัยพิบัติ  Peter Mayen  

รมว.กระทรวงขอมูล และการออกอากาศ    Michael Makuei Lueth 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Mahmoud Solomon Agook 

รมว.กระทรวงทรพัยากรน้ำและการชลประทาน   Manoah Peter Gatkuoth 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกิจการรัฐธรรมนูญ   Ruben Madol Aroi 

รมว.กระทรวงแรงงาน การบริการสาธารณะ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย James Hoth Mai 

รมว.กระทรวงเหมืองแร      Henry Dilang Odwar 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแหงชาติ     Obote Mamur Mete 

รมว.กิจการรัฐสภา      Jemma Nunu Kumba 

รมว.กระทรวงปโตรเลียม      Puok Kang Chol 

รมว.กระทรวงถนนและสะพาน     Simon Mijok Majak 
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รมว.กระทรวงคมนาคม      Madut Biar Yol 

รมว.กระทรวงการอนุรักษสัตวปา และการทองเท่ียว   Rizik Zakaria Hassan 

รมว.กระทรวงสรางสันติภาพ     Stephen Par Kuol 

รมว.กิจการรัฐบาลกลาง      Lasuba L. Wango 

ผูวาการธนาคารชาติ      Dier Tong Ngor 

 

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

 (พ.ย.2564) 

 


