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สาธารณรัฐเยเมน 

Republic of Yemen 
 

 
 

เมืองหลวง ซานา  

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหวางเสนละติจูดท่ี 12-19 องศาเหนือ และระหวางเสนลองจิจูดท่ี 

42-55 องศาตะวันออก ตั้งอยูปลายสุดของคาบสมุทรอาระเบีย ติดอาวเอเดน ทะเลอาระเบีย/ทะเลอาหรับ 

ชองแคบ Bab al-Mandab และทะเลแดง ซึ่งเชื่อมคลองสุเอซ ออกสูทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีพ้ืนท่ี 527,970 

ตร.กม. ใหญเปนอันดับ 51 ของโลก  

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับซาอุดีอาระเบีย (1,307 กม.) 

 ทิศใต ติดทะเลอาระเบีย/ทะเลอาหรับ อาวเอเดน โดยมีชายฝงยาวประมาณ 1,470 กม.  

 ทิศตะวันออก ติดกับโอมาน (294 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดทะเลแดง โดยมีชายฝงยาวประมาณ 730 กม. 
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ภูมิประเทศ ภาคใตและภาคตะวันตกเปนท่ีราบลุมชายฝงติดทะเลแดง สวนภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

และภาคกลาง เปนท่ีราบสูงสลับหุบเขา และท่ีราบทะเลทราย Rub al Khali มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 2.2% จุดสูงสุด

ของประเทศ คือ ภูเขา Jabal an Nabi Shu'ayb ซ่ึงสูง 3,760 ม. นอกจากนี้ ยังมีเกาะท่ีเกิดจากการปะทุ 

ของภูเขาไฟใตทะเลท่ีสำคัญ ไดแก เกาะ Perim หรือ Mayyun มีขนาดพื้นที่ประมาณ 13 ตร.กม. ตั้งอยู

นอกชายฝงทะเลแดง ทางตะวันตกเฉียงใตของเยเมน บริเวณชองแคบ Bab al-Mandab ซ่ึงเชื่อมระหวาง

ทะเลแดงกับอาวเอเดน และหมูเกาะ Socotra หรือ Soqotra ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 3,665 ตร.กม. ตั้งหางจาก

ชายฝงทางใตของเยเมนประมาณ 350 กม. บริเวณทะเลอาระเบีย/ทะเลอาหรับ ใกลชายฝงแอฟริกาตะวันออก 

 

ภูมิอากาศ อากาศรอนชื้นในพ้ืนที่ชายฝงภาคตะวันตกและภาคใตตลอดท้ังป เนื่องจากไดรับอิทธิพล

จากลมมรสุมตามฤดูกาล พ้ืนท่ีราบสูง และทะเลทรายทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีอากาศ

รอนแหงแลงรุนแรงตลอดท้ังป ฤดูรอนระหวาง มิ.ย.-ก.ย. อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส และอาจสูงสุดถึง 

40 องศาเซลเซียส รวมถึงอาจมีฝนตกเล็กนอย ฤดูหนาวระหวาง ต.ค.-มี.ค. อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 

ชวงเวลากลางคืนอาจมีอากาศเย็นมากหรือมีน้ำคางแข็ง โดยเฉพาะบนพ้ืนท่ีราบสูงในภาคกลาง ฤดูฝนระหวาง 

มี.ค.-พ.ค. และ ก.ค.-ก.ย. แตมีปริมาณฝนตกนอยเฉลี่ย 130 มิลลิเมตรตอป ภัยธรรมชาติท่ีประสบเปนประจำ 

ไดแก พายุทราย และพายุฝุน 

 

ประชากร 30,399,243 คน (ประมาณการ ก.ค.2564)  

 

รายละเอียดประชากร สวนใหญเปนชาวอาหรับ ท่ีเหลือเปนชาวอาหรับเชื้อสายแอฟริกัน ชาวเอเชียใต และ

ยุโรป อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ ไดแก วัยเด็ก (0-14 ป) 39.16% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 

58.04% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 2.8% (ประมาณการ ก.ค.2561) อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 67.18 ป 

อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 64.89 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 69.59 ป อัตราการเกิด 25.21 คนตอประชากร 1,000 คน 

อัตราการตาย 5.69 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.93% (ประมาณการป 2564) 

 

ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม มีผูนับถือ 99.1% (ซุนนีประมาณ 65% สวนใหญเปนซุนนี

แนวทางศูฟ และชีอะฮประมาณ 35% สวนใหญเปนชีอะฮแนวทางซัยดียะฮ) และศาสนาอื่น ๆ 0.9% 

(ยิว บาไฮ ฮินดู และครสิต)  

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับ แตมีการใชภาษา Socotri ซ่ึงเปนภาษาทองถ่ินบนเกาะ Socotra 

และภาษา Mahri ซ่ึงเปนภาษาทองถ่ินในภาคตะวันออก 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 70.1% การศึกษาสายสามัญ ระดับประถม มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ

วิทยาลัยชุมชนอยูในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษา สวนระดับอุดมศึกษาอยูในกำกับของ

กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร รัฐบาลเยเมนใหการสนับสนุนการศึกษาของรัฐในทุกระดับ 
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ภาษาท่ีใชในการเรียนการสอน คือ ภาษาอาหรับ มีโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาสายสามัญท้ังของรัฐและเอกชน 

ท่ัวประเทศ รวมประมาณ 2,000 แหง มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แหง ไดแก 1) Sana'a University ในกรุงซานา 

2) Aden University ในจังหวัดเอเดน 3) Thamar University เมืองซะมาร 4) Hadhramout University 

ในจังหวัดฮัฏเราะเมาต 5) Hodeidah University ในจังหวัดอัลฮุดัยดะฮ 6) Ibb University ในจังหวัดอิบบ 

7) Taiz University จังหวัดตะอิซ และ 8) Albaidhah University ในจังหวัดอัลบัยฎออ รวมท้ังมีมหาวิทยาลัย

ของเอกชนตั้งอยูในจังหวัดสำคัญท่ัวประเทศ มากกวา 20 แหง  

 เยเมนยังเปนศูนยกลางการศึกษาดานศาสนาอิสลามแนวทางศูฟ (ขัดเกลาจิตวิญญาณ) โดยมี

นักศึกษามุสลิมจากหลายประเทศท่ัวโลกนิยมเดินทางมาศึกษาดานศาสนาในสถาบัน/โรงเรียนสอนศาสนา ซ่ึง

สวนใหญเปนของเอกชนและตั้งอยูในจังหวัดสำคัญ เชน เมืองตะรีมและเมืองมุกัลลา จังหวัดฮัฏเราะเมาต 

เมืองตะอิซ จังหวัดตะอิซ เมืองซะบีด จังหวัดซะบีด  เมืองเศาะอดะฮ จังหวัดเศาะอดะฮ ท้ังนี้ สงครามในเยเมนท่ี

ยืดเยื้อมาตั้งแตป 2558 สงผลใหโรงเรียนสายสามัญเกือบท่ัวประเทศตองระงับการเรียนการสอน โดย 2 ใน 3 

ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 2,000 แหงทั่วประเทศ ไดรับความเสียหายจากการสูรบจนไมสามารถเปด

การเรียนการสอนได ขณะท่ีเด็กและเยาวชนชาวเยเมนประมาณ 2 ลานคนตองออกจากโรงเรียน ในจำนวนนี้

เปนผูพลัดถ่ินในประเทศประมาณ 1.1 ลานคน 

 

การกอตั้งประเทศ ในอดีตเยเมนถูกแบงแยกออกเปนเยเมนเหนือกับเยเมนใต เปนเวลานานกวา 200 ป 

โดยเยเมนเหนือ อยูภายใตการปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน (จักรวรรดิสุดทายของโลกมุสลิม) มาตั้งแตป 2392 

หลังจากจักรวรรดิออตโตมันลมสลายและสงครามโลกครั้งท่ี 1 ยุติลง เยเมนเหนือจึงไดรับเอกราชเม่ือ พ.ย.2461 

และกลับมาอยูภายใตการปกครองระบอบกษัตริยโดยมีอิหมามยะหยา ฮะมี ดิดดีน (Yahya Muhammad 

Hamid ed-Din) เปนประมุข จนกระท่ังถึงป 2505 ในรัชสมัยของอิหมามมุฮัมมัด อัลบะดัร (Muhammad 

Al-Badr) พระราชโอรสของอิหมามยะหยา เกิดการรัฐประหารโคนลมอิหมามมุฮัมมัด โดยมีพันเอกอับดุลลอฮ 

อัซซะลาล (Abdullah al-Salal) หัวหนาทหารราชองครักษ เปนแกนนำ จากนั้นจึงมีการประกาศใหเยเมนเหนือ

ปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐ การกอรัฐประหารดังกลาวนำไปสูสงครามกลางเมืองในเยเมนเหนือระหวาง

กลุมการเมืองท่ีเปนฐานอำนาจเกาของอิหมามซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย กับรัฐบาลใหมซ่ึงไดรับ

การสนับสนุนจากอียิปต จนกระท่ังมีการเจรจาขอตกลงสันติภาพระหวางซาอุดีอาระเบียกับอียิปต ซ่ึงตางเปน

มหาอำนาจในภูมิภาคท่ีเขาไปแทรกแซงสถานการณในเยเมนเหนือ สงครามยุติลงในป 2513 โดยมีขอตกลงสำคัญ 

คือ การคงระบอบการปกครองเยเมนเหนือดวยระบอบสาธารณรัฐ และการเปดทางใหกลุมการเมืองท่ีเปนฐาน

อำนาจเกาของอิหมาม สามารถกลับมาแขงขันตามกลไกการเมืองปกติ  

  เยเมนใต เดิมอยูภายใตการปกครองโดยสุลตานแหงราชวงศ Abdali กอนตกเปนรัฐใน

อารักขาของอังกฤษตั้งแตป 2382 ตอมาเกิดกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติ (National Liberation 

Front-NLF) ในเยเมนใตเม่ือป 2503 เคลื่อนไหวตอตานการยึดครองของอังกฤษ จนกระท่ังเยเมนใตไดรับเอกราช

จากอังกฤษเม่ือ 30 พ.ย.2510 เยเมนใตซ่ึงขณะนั้นไดรับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียต จึงนำแนวคิดมารกซิสม

และระบอบสังคมนิยมมาใชปกครองประเทศ โดยสถาปนาเยเมนใตเปนสาธารณรัฐประชาชนเยเมน และเปลี่ยนชื่อ
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เปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมนเม่ือป 2513 ท้ังนี้ ความแตกตางทางการเมือง การปกครอง และ

ภาวะสงครามเย็น เปนชนวนเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางเยเมนเหนือกับเยเมนใต และนำไปสูการสูรบ

ระหวางสองประเทศอยูเปนระยะมาตั้งแตป 2515 จนกระท่ังเม่ือป 2533 รัฐบาลเยเมนใตอยูในภาวะออนแอ 

ประธานาธิบดีอะลี อับดุลลอฮ ศอลิห ของเยเมนเหนือ ซ่ึงข้ึนดำรงตำแหนงตั้งแตป 2521 ใชโอกาสดังกลาวดำเนิน

นโยบายสรางความปรองดองกับเยเมนใต จนนำไปสูการผนวกดินแดนเปนสาธารณรัฐเยเมน เม่ือ 22 พ.ค.2533 

โดยมีประธานาธิบดีศอลิหเปนผูนำประเทศคนแรก 

 

วันชาต ิ 22 พ.ค. (วันรวมชาติ เม่ือ 22 พ.ค.2533) 

 

การเมือง ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ และ 

นรม.เปนหัวหนาคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายอับดลุร็อบบุห มันศูร ฮาดี (อายุ 77 ป/ป 2565) 

ดำรงตำแหนงเม่ือ 27 ก.พ.2555 สวน นรม.คนปจจุบัน คือ นายมะอีน อับดุลมาลิก ซะอีด (อายุ 46 ป/ป 2565) 

ดำรงตำแหนงเม่ือ 15 ต.ค.2561  

 หลังจากเกิดการลุกฮือของมวลชนเพ่ือขับไลประธานาธิบดีศอลิหเม่ือป 2554 ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของการลุกฮือของมวลชนในโลกอาหรับ หรือ Arab Spring กลุมกบฏชาวชีอะฮ (แนวทางซัยดียะฮ) เผาฮูษี 

ในภาคเหนือของเยเมน มีนายอับดุล มาลิก อัลฮูษี เปนผูนำ ไมพอใจการดำเนินกระบวนการเปลี่ยนผานทาง

การเมืองของรัฐบาลเยเมนภายใตการบริหารของประธานาธิดีฮาดี จึงสงกองกำลังติดอาวุธบุกยึดกรุงซานา 

เมืองหลวงของเยเมน เมื่อ ก.ย.2557 และขยายการบุกยึดเมืองสำคัญในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 

จนถึงภาคใตของเยเมน กอนประกาศยึดอำนาจประธานาธิบดีฮาดีเม่ือ ก.พ.2558 สงผลใหประธานาธิบดีฮาดี

และคณะรัฐมนตรีเยเมน ตองลี้ภัยไปจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวท่ีเมืองเอเดนในภาคใต ซ่ึงตอมา ไดรับการสถาปนา

เปนเมืองหลวงชั่วคราว และเปนฐานท่ีม่ันของรัฐบาลเยเมนในการสูรบกับกลุมกบฏเผาฮูษี ท้ังนี้ ประธานาธิบดี

ฮาดีรองขอใหซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงเปนแกนนำพันธมิตรอาหรับ (Arab Coalition) ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหความชวยเหลือ

รัฐบาลเยเมน สนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศโจมตีกลุมกบฏเผาฮูษีและสงกำลังทหารเขาไปแทรกแซงสถานการณ

ในเยเมน ตั้งแต มี.ค.2558 อยางไรก็ดี ประชาคมระหวางประเทศสวนใหญยังใหการรับรองรัฐบาลประธานาธิบดี

ฮาดีวาเปนรัฐบาลท่ีชอบธรรมของเยเมน ขณะท่ีรัฐบาลชั่วคราวท่ีกลุมกบฏเผาฮูษีประกาศจัดตั้งข้ึนบริหาร

ประเทศเม่ือ ต.ค.2559 ไมไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวางประเทศ 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากเลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 7 ป มีสิทธิดำรงตำแหนง

ติดตอกัน 2 สมัย ประธานาธิบดีมีอำนาจแตงตั้งรองประธานาธิบดี นรม. และ ครม. การเลือกต้ังประธานาธิบดี

ครั้งลาสุด เม่ือ 21 ก.พ.2555 โดยเปนการเลือกตั้งเพ่ือแกปญหาวิกฤตการเมืองท่ีมีสาเหตุมาจากการลุกฮือของ

มวลชนเพ่ือขับไลประธานาธิบดีอะลี อับดุลลอฮ ศอลิห เม่ือป 2554  

 ฝายนิติบัญญัติ : ใชระบบ 2 สภา ประกอบดวย 1) สภาท่ีปรึกษา (Shura Council หรือ 

Majlis al Shura) หรือวุฒิสภา มีสมาชิก 111 คน มาจากการแตงตั้งโดยประธานาธิบดี และ 2) สภาผูแทนราษฎร 

(Nuwwab Council หรือ Majlis al Nuwaab) มีสมาชิก 301 คน มาจากการเลือกตั้ง วาระ 6 ป การเลือกตั้ง

ครั้งลาสุดเม่ือ 27 เม.ย.2546 ท้ังนี้ วิกฤตความขัดแยงทางการเมืองในเยเมนท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องและยืดเยื้อเปน

เหตุใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีกำหนดจัดข้ึนใน เม.ย.2552 ถูกเลื่อนออกไปโดยไมมีกำหนด  
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 ฝายตุลาการ : ประกอบดวยศาลฎีกา ศาลอุทธรณ และศาลชั้นตน นอกจากนี้ ยังมีศาลที่

พิจารณาคดีเปนการเฉพาะ เชน ศาลครอบครัว ศาลทหาร สภาตุลาการสูงสุด ซ่ึงมีประธานาธิบดีเปนประธาน 

และเจาหนาท่ีฝายตุลาการระดับสูง 10 คน เปนผูมีอำนาจแตงตั้งและถอดถอนผูพิพากษา (หากปฏิบัติหนาท่ีเปน

ท่ีนาพอใจจะไดอยูในตำแหนงจนเกษียณอายุราชการท่ี 63 ป)  

 พรรคการเมืองสำคัญ  ไดแก 1) พรรค General People's Congress (GPC) มีอดีต

ประธานาธิบดีศอลิหเปนผูกอตั้งพรรคและเปนแกนนำคนสำคัญซึ่งเสียชีวิตหลังจากถูกกลุมกบฎฮูษีโจมตี

เมื่อ 4 ธ.ค.2560 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งลาสุดจำนวน 301 คน เมื่อ เม.ย.2546 มี

ผูแทนพรรค GPC ไดรับเลือกตั้งจำนวน 238 คน อยางไรก็ดี หลังจากอดีตประธานาธิบดีศอลิหเสียชีวิต 

พรรค GPC แตกแยกและแบงเปน 3 ฝาย คือ ฝายสนับสนุนประธานาธิบดีฮาดี ฝายสนับสนุนนาย Sadeq 

Ameen Abu Rass ซ่ึงเขารวมกับกลุมกบฏเผาฮูษี และฝายสนับสนุนพันเอก (พิเศษ) Ahmed Ali Abdullah 

Saleh al-Ahmar 2) พรรค Yemeni Congregation for Reform หรือ Islah มีนาย Muhammad Al-

Yadom เปนประธานพรรค มีผูแทนพรรคไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุดจำนวน 46 คน มากเปนอันดับ 2 รองจาก

พรรค GPC และ 3) พรรค Yemeni Socialist Party มีนาย Abdulraham Al-Saqqaf เปนเลขาธิการพรรค และ

ฐานเสียงอยูในจังหวัดทางภาคใตของเยเมน  

 

เศรษฐกิจ สงครามและความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนอยูเปนระยะ เปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของเยเมนมาอยางตอเนื่อง แมวากอนหนานี้ ท้ังเยเมนเหนือและเยเมนใตคนพบแหลงน้ำมันดิบ 

ในประเทศมาตั้งแตป 2523 และหลังการรวมประเทศเปนสาธารณรัฐเยเมนเม่ือป 2533 รัฐบาลเยเมนพยายาม

ปฏิรูปและฟนฟูเศรษฐกิจ โดยมุงใชทรัพยากรน้ำมันเปนพ้ืนฐาน และพัฒนาเมืองเอเดน ซ่ึงเปนเมืองทาชายฝง

ทะเลอาระเบียทางภาคใตของประเทศ ใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม แตเกิดสงครามกลางเมืองอีกในป 

2537 จนสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจเยเมนอยางมาก จนตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากประเทศใน

ตะวันออกกลางและองคกรระหวางประเทศ เชน ซาอุดีอาระเบีย คูเวต กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และ

ธนาคารโลก มาโดยตลอด ท้ังนี้ สหประชาชาติ (UN) จัดใหเยเมนอยูในกลุมประเทศพัฒนานอยท่ีสุด (Least 

Developed Countries-LDC) และเปนประเทศท่ีประสบปญหาความยากจนมากท่ีสุดในกลุมประเทศอาหรับ  

 ภาคเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดของเยเมน คือ น้ำมันและกาซธรรมชาติ โดยรัฐบาลเยเมน

เปดโอกาสใหบริษัทพลังงานตางชาติ เชน ฝรั่งเศส ออสเตรีย จีน และเกาหลีใต เขารวมลงทุนในโครงการ

สำรวจและผลิตน้ำมันและกาซธรรมชาติของประเทศ ท้ังนี้ เยเมนมีรายไดจากการสงออกน้ำมันและและกาซ

ธรรมชาติ ประมาณ 25% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะเดียวกัน เยเมนยังตอง

พึ่งพารายไดจากภาคเกษตร ปาไม และประมง ซ่ึงเปนรายไดสำคัญของประเทศประมาณ 20% ของ GDP 

รองจากน้ำมัน และมีชาวเยเมนกวา 50% ทำงานในภาคเกษตร ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรม มีรายไดประมาณ 

10% ของ GDP และมีชาวเยเมนประมาณ 10% ทำงานในภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี การผลิตน้ำมันและ

กาซธรรมชาติของเยเมนซ่ึงเปนรายไดสำคัญของประเทศไดรับผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงภายใน

เยเมนหลายครั้ง โดยสงครามกลางเมืองระหวางรัฐบาลเยเมนกับกลุมกบฏเผาฮูษียืดเยื้อมาตั้งแตป 2557 ซ่ึงการสูรบ

ในพ้ืนท่ีภาคกลางและพ้ืนท่ีทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศ เปนท่ีตั้งของแหลงน้ำมันและกาซธรรมชาติสวนใหญ

ของประเทศ ทำใหระบบทอขนสงน้ำมันและกาซธรรมชาติไดรับความเสียหาย จนตองระงับการผลิตเกือบท้ังหมด    
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 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ คือ น้ำมันดิบ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 

2,000-3,000 ลานบารเรล (มากเปนอันดับ 29 ของโลก) กำลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 40,000-68,000 บารเรล 

(ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับเม่ือป 2557 ซ่ึงอยูท่ีประมาณวันละ 127,000 บารเรล และเม่ือป 2544 ซ่ึงเคยผลิต

ไดมากที่สุดวันละ 441,000 บารเรล) และสงออกประมาณวันละ 8,990 บารเรล (ขอมูลเมื่อป 2561) 

กาซธรรมชาติ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลว 478.5 ลานลาน ลบ.ม. (มากเปนอันดับ 31 ของโลก) กำลัง

การผลิตประมาณวันละ 600 ลาน ลบ.ม. (ขอมูลเม่ือป 2560) 

 ผลผลิตทางเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก กาแฟ ฝาย ผลไม และปศุสัตว สวนอุตสาหกรรมท่ีสำคัญ

ไดแก การแปรรูปอาหาร การกลั่นน้ำมัน การผลิตวัสดุกอสราง การผลิตกระดาษ และสิ่งทอ นอกจากนี้ ยังมี

ทรัพยากรแรธาตุท่ีสำคัญไดแก สังกะสี เงิน และตะก่ัว ทองคำ ซัลเฟอร เกลือ และยิปซ่ัม แตยังไมไดรับการพัฒนา

ในเชิงอุตสาหกรรม 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : รียาลเยเมน (Rials/Riyal-YER) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : ประมาณ 250.29 รียาล : 1 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : ประมาณ 0.13 บาท : 1 รียาล (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 19,470 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2564 ของ IMF) 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ : ติดลบ 2%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ติดลบ 1,705 ลานดอลลารสหรัฐ  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,830 ดอลลารสหรัฐ  

อัตราเงินเฟอ : 40.7%  

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศและทองคำ: 245.4 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2560 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 6.956 ลานคน (ประมาณการป 2563 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ) 

อัตราการวางงาน : 13.42%  

ดุลการคาตางประเทศ : ขาดดุล 6,195 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2563 ขององคการการคาโลก) 

มูลคาการสงออก : 1,204 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออกสำคัญ : น้ำมันดิบ กาแฟ ปลาแหง กาซธรรมชาติ  

ประเทศสงออกสินคาสำคัญ : อียิปต ตุรกี โอมาน ซูดาน เอทิเรีย 

มูลคาการนำเขา : 7,399 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขาสำคัญ : อาหาร สัตวมีชีวิต เครื่องจักรและอุปกรณ เคมีภัณฑ  

ประเทศนำเขาสินคาสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี โอมาน 
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การทหาร ภายหลังการข้ึนสูอำนาจของประธานาธิบดีฮาดี เม่ือ ก.พ.2555 มีการปรับโครงสรางและปฏิรูป

กองทัพและกองกำลังรักษาความม่ันคงในเยเมนท้ังหมด โดยมีเปาหมายจำกัดบทบาทของกองทัพและกองกำลัง

รักษาความม่ันคง เฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีกองทัพและกองกำลังรักษาความม่ันคงท่ีภักดีตออดีตประธานาธิบดีศอลิห 

และมีสวนเก่ียวของกับการใชกำลังปราบปรามมวลชนท่ีลุกฮือขับไลอดีตประธานาธิบดีศอลิหเม่ือป 2554 จึงทำให

เจาหนาท่ี ซ่ึงเปนบุคคลใกลชิดของอดีตประธานาธิบดีศอลิห ถูกปลดออกตำแหนงในกองทัพและกองกำลัง

รักษาความม่ันคงเกือบท้ังหมด 

 กองทัพเยเมนหลังการปรับโครงสรางยังอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงกลาโหม  

มีประธานาธิดีฮาดีเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหนง โครงสรางกองทัพใหม ประกอบดวย ทบ. มีกำลังพล

ประมาณ 60,000 นาย ทร. และกองกำลังปองกันชายฝง (รวมถึงนาวิกโยธิน) มีกำลังพลประมาณ 1,700 นาย 

ทอ. และกองกำลังปองกันภัยทางอากาศ มีกำลังพลประมาณ 1,700 นาย กองกำลังปองกันชายแดน     

(ไมปรากฏขอมูลจำนวนกำลังพล) นอกจากนี้ กองกำลัง Yemeni Republican Guard หรือกองกำลังสำรอง

เชิงยุทธศาสตร ซ่ึงเดิมอยูภายใตการบังคับบัญชาของพันเอก (พิเศษ) Ahmed Ali Abdullah Saleh al-

Ahmar บุตรชายคนโตของอดีตประธานาธิบดีศอลิห และมีกำลังพลประมาณ 30,000-50,000 นาย ถูกปรับ

โครงสรางและจัดตั้งเปนกองกำลัง Presidential Protective Forces หรือ Presidential Defence Forces 

อยูภายใตการบังคับบัญชา และข้ึนตรงกับประธานาธิบดีฮาดีเพียงคนเดียว อยางไรก็ดี การท่ีกลุมกบฏเผาฮูษี 

บุกยึดกรุงซานา เมืองหลวง เม่ือ ก.ย.2557 และขยายการบุกยึดเมืองสำคัญในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก 

จนถึงภาคใต กอนประกาศยึดอำนาจประธานาธิบดีฮาดี เม่ือ ก.พ.2558 ทำใหการบังคับบัญชากองทัพเยเมน

อยูในภาวะสุญญากาศและไรเสถียรภาพ จนนำไปสูการแบงฝายเปนกองกำลังและกลุมติดอาวุธท่ีสำคัญ 

ไดแก 

 กองกำลังติดอาวุธท่ีภักดีตอรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี ประกอบดวย กองกำลังบางสวนของ

กองทัพเยเมน และกองกำลังติดอาวุธทองถิ่นในจังหวัดทางภาคใตและภาคตะวันออกของเยเมน มีสมาชิก

รวมประมาณ 40,000 คน มีอาวุธยุทโธปกรณ แตไมปรากฏขอมูลจำนวน ไดแก รถถังรุน M-60A1 รุน T-34 

รุน T-54/55 รุน T-62 และรุน T-72 ยานยนตลาดตระเวนหุมเกราะรุน BRDM-2 รถหุมเกราะทหารราบ

สายพานรุน BMP-2 ยานยนตหุมเกราะลอยางรุน BTR-80A รุน Ratel-20 รุน BTR-60 รุน Streit Cougar 

และรุน Streit Spartan อาวุธปลอยนำวิถีตอตานรถถังรุน 9K11 Malyutka รุน M47 Dragon และรุน TOW 

ปนใหญตอตานรถถัง รุน SU-100 ปนใหญอัตตาจรรุน 2S1 Gvozdika เครื่องบินปฏิบัติภารกิจรวบรวม

ขาวกรอง ตรวจการณ และลาดตระเวนรุน AT-802 Air Tractor ปนใหญตอสูอากาศยานรุน ZPU-4 และ

รุน ZU-23-2 นอกจากนี้ พันธมิตรอาหรับ ซ่ึงมีซาอุดีอาระเบียเปนแกนนำ สงกองกำลังและยุทโธปกรณเขาไป

ในเยเมน เพ่ือชวยรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดีปราบปราบกลุมกบฏเผาฮูษีตั้งแตป 2558 ประกอบดวย ทหาร

ซาอุดีอาระเบีย จำนวน 2,500 นาย และทหารซูดาน จำนวน 950 นาย  

 กองกำลังติดอาวุธของกลุมกบฏชาวชีอะฮเผาฮูษี (Houthi) มีฐานท่ีม่ันสวนใหญอยูใน

ภาคเหนือของเยเมน ชำนาญการสูรบแบบกองโจรและการซุมโจมตี มีสมาชิกประมาณ 20,000 คน ไดอาวุธ

ยุทโธปกรณจากการบุกยึดฐานทัพหลายแหงของรัฐบาลเยเมนระหวาง ก.ย.2557-ก.พ.2558 แตไมปรากฏ
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ขอมูลเก่ียวกับจำนวน ไดแก รถถังรุน T-55 และรุน T-72 รถหุมเกราะทหารราบสายพานรุน BMP-2 ยานยนต

หุมเกราะลอยางรุน BTR-80A รุน BTR-40 และรุน BTR-60 ยานยนตหุมเกราะปองกันการซุมโจมตีรุน M-ATV 

อาวุธปลอยนำวิถีตอตานรถถังรุน M47 Dragon รุน 9K111-1 Konkurs และรุน 9K115 Metis ขีปนาวุธทาง

ยุทธวิธีแบบพ้ืนสูพ้ืนรุน 9K79 Tochka รุน Scud-B/Hwasong-5 รุน Borkan-1 และรุน Qaher-1 ขีปนาวุธ

ตอตานเรือรุน C-801/C802 ปนใหญตอสูอากาศยานรุน M167 Vulcan และรุน ZU-23-2  

 นอกจากนี้ กลุมกบฏเผาฮูษีอางวาสามารถผลิตและพัฒนาขีปนาวุธ รวมถึงอากาศยานไรคนขับ 

(UAV) ข้ึนเองหลายรุน เพ่ือใชในการสูรบ เชน จรวดรอน รุน Quds-1 (พิสัยทำการมากกวา 150 กม.) 

ขีปนาวุธนำวิถีรุน Badir-1 รุน Badir-1P และรุน Badir-F (พิสัยทำการสูงสุด 160 กม.) UAV รุน Qasef-1 

(บินไดไกล 150 กม. และบรรทุกระเบิด/ขีปนาวุธไดหนัก 30-45 กก.) รุน Qasef-2K รุน Sammad-1 และรุน 

Sammad-3 ท้ังนี้ การท่ีอดีตประธานาธิบดีศอลิหหันมาเปนพันธมิตรกับกลุมกบฏเผาฮูษี ทำใหกองกำลังติดอาวุธ

ท่ีภักดีตออดีตประธานาธิบดีศอลิห (ไมปรากฏขอมูลจำนวนสมาชิกและอาวุธ) เขารวมกับกลุมกบฏเผาฮูษี เพ่ือ

สูรบกับกองกำลังติดอาวุธท่ีภักดีตอรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี แตภายหลังอดีตประธานาธิบดีศอลิหแปรพักตร 

จึงถูกกลุมกบฏเผาฮูษีโจมตีจนเสียชีวิตเม่ือ ธ.ค.2560 ทำใหสมาชิกกองกำลังติดอาวุธท่ีภักดีตออดีต

ประธานาธิบดีศอลิห แตกแยกและแบงเปน 3 ฝาย คือ ฝายสนับสนุนประธานาธิบดีฮาดี ฝายสนับสนุนกลุม

กบฏเผาฮูษี และฝายสนับสนุนพันเอก (พิเศษ) Ahmed Ali Abdullah Saleh al-Ahmar บุตรชายคนโตของ

อดีตประธานาธิบศอลหิ 

 กองกำลังติดอาวุธอาสาสมัครทองถ่ินในจังหวัดภาคใตของเยเมน หรือ Popular Resistance  

สวนใหญเปนสมาชิกพรรค Yemeni Congregation for Reform หรือ Islah และกองกำลังติดอาวุธแนวรวม

ของขบวนการซะละฟ  (Salafist) ในเยเมน ไมปรากฏขอมูลจำนวนสมาชิกและอาวุธยุทโธปกรณ   

เปนพันธมิตรกับกองกำลังติดอาวุธท่ีภักดีตอรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี จึงไดรับการสนับสนุนยานยนตหุมเกราะ 

อาวุธเบาและหนักจำนวนหนึ่ง รวมถึงคาตอบแทน  

 Security Belt Forces เปนกองกำลังติดอาวุธของ Southern Transitional Council (STC) 

ซ่ึงเปนกลุมแบงแยกดินแดนในภาคใตของเยเมน กอตั้งข้ึนเม่ือป 2550 มีนายอัยดะรูส อัลสุบัยดี (Aidarus al-

Zoubaidi) อดีตผูวาราชการจังหวัดเอเดนเปนผูนำ เคลื่อนไหวเรียกรองการแบงแยกดินแดนใหกลับไปปกครอง

แบบสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนเยเมน หรือเยเมนใตในอดีต มาตั้งแตสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีศอลิห

จนถึงรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี ไมปรากฏขอมูลอาวุธยุทโธปกรณ แตปรากฏรายงานซ่ึงไมไดรับการยืนยันเปน

ทางการเม่ือ ก.ย.2562 วา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงเปนพันธมิตรอาหรับท่ีใหความชวยเหลือดานการทหารแก

รัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี ใหการสนับสนุนดานการเงินและการทหารแก Security Belt Forces ซ่ึงคาดวา 

มีจำนวนสมาชิกมากกวา 90,000 คน มาตั้งแตป 2559 

 นอกจากนี้ ยังมีกลุมกอการรายสำคัญท่ีเขาไปเคลื่อนไหวในเยเมน ไดแก 

 กลุมอัลกออิดะฮในคาบสมุทรอาระเบีย (Al Qaida in the Arabian Peninsula-AQAP) เปนกลุม

สาขาของอัลกออิดะฮ (Al Qaida - AQ) ในเยเมน มีสมาชิกประมาณ 6,000-8,000 คน พ้ืนที่เคลื่อนไหวและ

ฐานที ่ม่ันสวนใหญอยูในจังหวัดทางภาคตะวันออกและพ้ืนท่ีบางสวนในภาคใต ไมปรากฏขอมูลอาวุธ
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ยุทโธปกรณ แตรายงานของ Analytical Support and Sanctions Monitoring Team ซ่ึงคณะมนตรีความม่ันคง

แหงสหประชาชาติ (UNSC) มอบหมายใหทำหนาท่ีรวบรวมขอมูลความเคลื่อนไหวของกลุม Islamic State 

(IS) ในอิรักและซีเรีย และกลุม AQ เพ่ือจัดทำเปนรายงานประกอบการออกขอมติของ UNSC เก่ียวกับกลุม 

กอการรายดังกลาว เผยแพรรายงานเมื่อ 27 ก.ค.2561 ระบุวา กลุม AQAP มีเครื่องยิงจรวดรุน BM-21 

และรุน Grad-P ขีปนาวุธแบบพื้นสูอากาศรุน SA-7 และรุน SA-9 ปนใหญตอสูอากาศยานรุน ZU-23  

ปนครก รถหุมเกราะทหารราบ และขีปนาวุธตอตานรถถังรุน TOW ท้ังนี้ คาดวากลุม AQAP ไดอาวุธดังกลาวจาก

การบุกยึดฐานทัพและคายทหารของกองทัพเยเมนในพ้ืนท่ีทางภาคตะวันออกและภาคใต 

 กลุม Islamic State (IS) ในเยเมน มีสมาชิก 250-500 คน ไมปรากฏขอมูลอาวุธยุทโธปกรณ 

แตมีการแขงขันอิทธิพลกับกลุม AQAP แมวามีโครงสรางกลุมออนแอกวา เคลื่อนไหวในจังหวัดทางภาค

ตะวันตกเฉียงใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพ้ืนท่ีบางสวนทับซอนกับเขตอิทธิพลของกลุม AQAP 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 ปญหาดานความม่ันคงของเยเมน  มีสาเหตุสำคัญมาจากความขัดแยงทางการเมือง

ภายในประเทศที่มีความซับซอนและเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจนทำใหเยเมนเผชิญภาวะไรเสถียรภาพอยูเปน

ระยะ เฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกิดเหตุมวลชนลุกฮือขับไลอดีตประธานาธิบดีศอลิหเม่ือป 2554 และสงคราม

กลางเมืองระหวางรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย กับกลุมกบฏเผาฮูษี ซ่ึง

เชื่อวาไดรับการสนับสนุนจากอิหรานต้ังแต ก.ย.2557 นอกจากนี้ ปญหาความขัดแยงทางการเมืองยังทำใหเยเมน

กลายเปนพ้ืนท่ีแขงขันอิทธิพล หรือสงครามตัวแทน (Proxy War) ระหวางซาอุดีอาระเบียกับอิหราน และเปน

โอกาสใหกลุมอัลกออิดะฮในคาบสมุทรอาระเบีย (AQAP) ซ่ึงเปนกลุมสาขาของอัลกออิดะฮ (AQ) ท่ีกอตั้งข้ึน

ในเยเมนตั้งแตป 2551 ขยายอิทธิพลและฐานปฏิบัติการ โดยใชเยเมนเปนศูนยกลางในการคัดเลือก ฝก และ

ทางผานใหกับสมาชิกกลุม ท้ังนี้ การท่ีกลุม AQAP กอเหตุโจมตีในเยเมน และพยายามวางแผนโจมตีสหรัฐฯ 

รวมถึงประเทศตะวันตก ทำใหรัฐบาลเยเมนตองรวมมือกับสหรัฐฯ ปราบปรามกลุม AQAP โดยสหรัฐฯ  

สง UAV เขาไปท้ิงระเบิดโจมตีฐานท่ีม่ันของกลุม AQAP ในเยเมนมาตั้งแตป 2554 สงผลใหผูนำและสมาชิก

ระดับสูงหลายคนเสียชีวิต  

 นอกจากนี้ ความไรเสถียรภาพในเยเมนที่เกิดขึ้นในหวงป 2557-2559 ยิ่งเปนโอกาสให

กลุม AQAP ขยายอิทธิพลในเยเมนมากข้ึน เห็นไดจากการท่ีกลุม AQAP บุกยึดพ้ืนท่ีในภาคตะวันตกและ

พยายามขยายพ้ืนท่ียึดครองไปยังเมืองทาสำคัญตามชายฝงคาบสมุทรอาระเบียในภาคใต อาทิ เมืองเอเดน 

ขณะท่ีกลุม IS ในอิรักและซีเรียก็แสวงประโยชนดวยการเขาไปจัดตั้งกลุมสาขาของ IS ในเยเมน เม่ือ พ.ย.2557 

สงผลใหประธานาธิบดีฮาดีตองรองขอการสนับสนุนดานการทหารจากพันธมิตรอาหรับ ซ่ึงมีซาอุดีอาระเบียเปน

แกนนำ เพ่ือชวยปราบปราบกลุม AQAP กลุม IS และกลุมกบฏเผาฮูษี  
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ AFESD, AMF, CAEU, CD, EITI (ถูกระงับชั่ วคราว), FAO, G-77, IAEA, 

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

ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAS, MIGA, MINURSO, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OAS (ผูสังเกตการณ), 

OIC, OPCW, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, UNMIL, UNMIS, UNOCI, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เยเมนเคยมีแผนยุทธศาสตรระยะยาวเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร

รวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency- IAEA) เพ่ือแกปญหา

การขาดแคลนพลังงานในประเทศในอนาคต โดยเฉพาะน้ำมัน รวมท้ังเพ่ือใชในกระบวนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล 

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแหงชาติ (National Atomic Energy Commission-NATEC) 

เม่ือ 28 เม.ย.2542 เพ่ือทำหนาท่ีขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร ตอมาเม่ือป 2550 NATEC 

ยกรางกฎหมายนิวเคลียร โดยไดรับความชวยเหลือจาก IAEA แตรัฐสภามีมติไมเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาว 

เนื่องจากเห็นวายังขาดความรัดกุมในประเด็นดานความปลอดภัย ท้ังนี้ เยเมนตั้งเปาหมายจะมีเตาปฏิกรณนิวเคลียร

ขนาดเล็กเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา (300 เมกะวัตต) ภายในป 2568 และจะมีเตาปฏิกรณนิวเคลียรสำหรับผลิต

พลังงานไฟฟาเชิงพาณิชย (1,000-1,500 เมกะวัตต) ภายในป 2578 โดยตั้งเปาหมายจะสงออกพลังงานไฟฟา

ใหกับประเทศเพ่ือนบาน เชน โอมาน และซาอุดีอาระเบีย อยางไรก็ดี ภาวะสงครามและความขัดแยงในเยเมน

ท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนอุปสรรคสำคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร รวมถึง

การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ของเยเมน  

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 57 แหง สามารถใชงานไดดี 17 แหง ในจำนวนนี้เปนทาอากาศยาน

นานาชาติ 6 แหง ไดแก 1) ทาอากาศยาน Sana’a กรุงซานา 2) ทาอากาศยาน Aden เมืองเอเดน จังหวัดเอเดน 

3) ทาอากาศยาน Riyan Mukalla เมืองมุกัลลา 4) ทาอากาศยาน Seiyun เมืองซัยอูน จังหวัดฮัฏเราะเมาต 

ทางภาคใต 5) ทาอากาศยาน Hodeida จังหวัดอัลฮุดัยดะฮ และ 6) ทาอากาศยาน Taiz จังหวัดตะอิซ 

ทางภาคตะวันตก อยางไรก็ดี ปจจุบัน มีเพียงทาอากาศยาน Aden และทาอากาศยาน Seiyun ท่ีเปดใชงาน 

ท่ีเหลือสวนใหญถูกระงับการใชงาน เนื่องจากการสูรบระหวางรัฐบาลเยเมนกับกลุมกบฏเผาฮูษีตั้งแตป 2557 

และการที่กองกำลังพันธมิตรอาหรับประกาศเขตหามบินในเยเมนตั้งแตป 2558 นอกจากนี้ ยังมีทาเรือ

สำคัญ ไดแก ทาเรือ Aden และทาเรือ Al Mukalla ในภาคใต (ชายฝงทะเลอาระเบีย) ทาเรือ Al Hudaydah 

และทาเรือ Mocha ในภาคตะวันตก (ชายฝงทะเลแดง) เสนทางคมนาคม มีถนนระยะทาง 71,300 กม. 

เปนถนนลาดยางระยะทาง 6,200 กม. (ขอมูลเม่ือป 2548) ทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมระยะทาง 2,033 กม. 

(ขอมูลเม่ือป 2558) การโทรคมนาคม: มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 1.190 ลานเลขหมาย จำนวนผูใช

อินเทอรเน็ต 7.671 ลานคน (ประมาณการเม่ือป 2560 ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ) โทรศัพทเคลื่อนท่ี

ประมาณ 15.30 ลานเลขหมาย (ประมาณการเม่ือป 2561ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ) รหัสประเทศ

สำหรบัโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ +967 รหัสอินเทอรเน็ต .ye 
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การเดินทาง สายการบินของไทยและเยเมน ไมมีบริการเท่ียวบินระหวางกรุงเทพฯ-ซานา แตสามารถใช

บริการของสายการบินอ่ืน เชน Emirates และ Etihad ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส Gulf Air ของบาหเรน 

Qatar Airways ของกาตาร Egypt Air ของอียิปต Kuwait Airways ของคูเวต Turkish Airlines ของตุรกี 

และ Royal Jordanian ของจอรแดน โดยแตละสายการบินจะแวะพักที่ประเทศของตนกอน เนื่องจากไมมี

เท่ียวบินตรง ทำใหระยะเวลาการเดินทางอยูระหวาง 16-23 ชม. เวลาท่ีเยเมนชากวาไทย 4 ชม. คนไทยที่ถือ

หนังสือเดินทางราชการสามารถเดินทางเขาประเทศเยเมนไดโดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา (กรณีพำนัก

ไมเกิน 90 วัน) สวนบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาตองขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลเยเมน

ประจำกรุงเทพฯ เว็บไซตทองเท่ียวของกระทรวงการทองเท่ียวเยเมน : www.yementourism.com  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. สงครามกลางเมืองในเยเมนระหวางกองกำลังติดอาวุธท่ีภักดีตอรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี 

ซ่ึงซาอุดีอาระเบียใหการสนับสนุนดานการทหารและปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ กับกลุมกบฏชาวชีอะฮเผาฮูษี 

ซ่ึงเชื่อวาอิหรานใหการสนับสนุนดานการทหารและอาวุธ ซ่ึงยืดเยื้อมาตั้งแต ก.ย.2557 ยังไมมีสัญญาณจะ

คลี่คลาย และมีแนวโนมทวีความรุนแรงและซับซอน จากการท่ีซาอุดีอาระเบียใชปฏิบัติการทางอากาศโจมตี

ฐานท่ีม่ันของกลุมกบฏเผาฮูษีตั้งแต มี.ค.2558 และยังรวมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สงกองกำลังภาคพ้ืนดิน

เขาไปสูรบ และปดลอมกลุมกบฏเผาฮูษีจนถึงปจจุบัน ขณะท่ีหวงป 2564 กลุมกบฏฮูษีมุงสูรบเพ่ือชิงพ้ืนท่ี

จังหวัดมะฮริบซ่ึงเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรท่ีเหลือในภาคเหนือของรัฐบาลเยเมน และเปนพ้ืนท่ีแหลงน้ำมันและเปน

ท่ีตั้งโรงกลั่นน้ำมันสำคัญของประเทศ หวังเพ่ิมอำนาจตอรอง  

 2. การโจมตีขามชายแดนเพ่ือตอบโตซาอุดีอาระเบียของกลุมกบฏเผาฮูษีในเยเมน อาจทวี

ความรุนแรงมากข้ึน ท้ังการยิงปนใหญและขีปนาวุธขามชายแดนเขาไปโจมตีพ้ืนท่ีทางภาคใต จนถึงริยาด  

เมืองหลวง ซ่ึงตั้งอยูเกือบใจกลางประเทศ มักกะฮและเจดดาห ซ่ึงตั้งอยูทางภาคตะวันตก (หางจากชายแดน

ทางภาคเหนือของเยเมนประมาณ 1,000 กม.) ของซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการสง UAV ขามชายแดนเขาไป

โจมตีเปาหมายทางทหาร โครงสรางพ้ืนฐานสำคัญ อาทิ ทาอากาศยาน และแหลงผลติน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย 

ท้ังนี้ กลุมกบฏเผาฮูษีสง UAV เขาไปท้ิงระเบิดโจมตีสถานีสูบน้ำมันดิบในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย

เปนครั้งแรกเมื่อ 14 พ.ค.2562 และครั้งหลังสุดคือ การยิงขีปนาวุธและสง UAV เขาไปโจมตีคลังเก็บน้ำมัน

ของบริษัท Saudi Aramco ในเมือง Ras Tanura ภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย เม่ือ 7 มี.ค. 2564 แต

ซาอุดีอาระเบียสามารถยิงสกัดทำลายขีปนาวุธและ UAV ไวไดกอน 

 3 . การเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลประธานาธิบดีฮาดี  กับกลุ มกบฏเผ าฮูษี  ท่ี

สหประชาชาติ (UN) เปนคนกลางและพยายามผลักดันการเจรจาสันติภาพมาตั ้งแตป 2559 แมวา UN 

ประสบความสำเร็จในการผลักดันใหท้ังสองฝายบรรลุขอตกลงหยุดยิงในเมืองฮุดัยดะฮ ทางภาคตะวันตกของ

เยเมน เม่ือ 13 ธ.ค.2561 แตก็ยังไมสามารถผลักดันใหมีการบรรลุขอตกลงสันติภาพท่ีนำไปสูการยุติสงคราม 

ทั้งนี้ สงครามและความขัดแยงในเยเมนท่ียืดเยื้อและทวีความซับซอน สงผลใหเยเมนเผชิญวิกฤตมนุษยธรรมท่ี

รายแรงท่ีสุดในโลก โดยมีชาวเยเมนมากกวา 7 ลานคนเสี่ยงเผชิญภาวะอดอยาก และประมาณ 19 ลานคน 
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(มากกวา 80% ของจำนวนประชากรท้ังหมดประมาณ 28 ลานคน) ตองการความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

นอกจากนี้ UN ประเมินวา หากสงครามและความขัดแยงในเยเมนยืดเยื้อไปจนถึงป 2565 จะสงผลใหเยเมน

กลายเปนประเทศยากจนท่ีสุดในโลก โดยภาวะสงครามท่ียืดเยื้อจะทำใหชาวเยเมน 79% ของจำนวน

ประชากรท้ังหมด ดำรงชีวิตโดยมีรายไดเฉลี่ยตอวันตอคน ต่ำกวาเสนความยากจน (Poverty Line) ระหวาง

ประเทศ ซ่ึงอยูท่ีวันละ 1.90 ดอลลารสหรัฐ 

 4. ความเคลื่อนไหวของกลุมอัลกออิดะฮในคาบสมุทรอาระเบีย (AQAP) และกลุม IS ในเยเมน 

ท่ีอาจแขงขันอิทธิพลในเยเมนมากข้ึน เฉพาะอยางยิ่งการชักชวนนักรบตางชาติใหเดินทางไปเขารวมกับกลุม  

 5. ปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกรวมถึงเยเมน โดย UN กังวลวา

เยเมนอาจเผชิญการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเปนภัยพิบัติรายแรงท่ีสุดของเยเมน เนื่องจากระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณสุขของประเทศไดรับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองท่ียืดเยื้อหลายป ท้ังนี้ 

นับตั้ งแต เย เมนพบผู ติด เชื้ อ  COVID-19 รายแรกในประเทศเม่ือ 10 เม.ย.2563 จนถึง 31 ต.ค.2564  

มีผูติดเชื้อ COVID-19 ในเยเมน รวม 9,791 ราย และเสียชีวิต 1,889 ราย (มากเปนอันดับ 12 ของประเทศ

ตะวันออกกลาง อันดับ 47 ของประเทศเอเชีย และอันดับ 178 ของโลก) อยางไรก็ดี คาดวา จำนวนผูติดเชื้อ 

ท่ีแทจริงนาจะสูงกวานี้ เนื่องจากปญหาขาดแคลนเครื่องมือแพทยและเวชภัณฑ ทำใหการตรวจหาผูติดเชื้อ 

ทำไดในวงจำกัด  

 

ความสัมพันธไทย-เยเมน 

 ไทยและเยเมนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 5 เม.ย.2526 โดยฝายไทย

กำหนดใหสถานเอกอัครราชทูต ณ มัสกัต โอมาน มีเขตอาณาคลุมถึงเยเมน สวนฝายเยเมนกำหนดใหสถาน

เอกอัครราชทูต ณ ปกก่ิง จีน มีเขตอาณาคลุมถึงไทย อยางไรก็ดี ท้ังสองฝายตางเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 

ของแตละฝาย โดยเยเมนเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เยเมนในไทย และแตงตั้ งนาย Ahmed Salem 

Ba’Olayan เปนกงสุลกิตติมศักดิ์เยเมนประจำไทย เม่ือป 2540 สวนฝายไทยเปดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย

ในเยเมน และแตงตั้งนาย Abdul Galil Abdo Thabet เปนกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเยเมน เม่ือป 2546  

 ความสัมพันธทางการเมืองระหวางไทยกับเยเมนที่ผานมาเปนไปดวยดี แตการแลกเปลี่ยน

การเยือนยังมีนอย โดยผูแทนฝายไทยเยือนเยเมนอยางเปนทางการครั้งหลังสุด คือ นายกันตธีร ศุภมงคล 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ เดินทางเยือนเยเมน เพ่ือเขารวมการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ ครั้งท่ี 33 ขององคการความรวมมืออิสลาม (OIC) ท่ีกรุงซานา เยเมน ระหวาง 28-30 มิ.ย.2548 

ขณะที่ผู แทนฝายเยเมนเยือนไทยอยางเปนทางการครั้งหลังสุด คือ นาย Abdulaziz Nasser Al-Komain 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง Supply and Trade ของเยเมน เดินทางเยือนไทย เพ่ือเขารวมการประชุม UN วาดวย

การคาและการพัฒนา (UNCTAD) ครัง้ท่ี 10 ท่ีกรุงเทพฯ ระหวาง 12-19 ก.พ.2543  

 การพบหารืออยางเปนทางระหวางผูแทนฝายไทยกับเยเมนท่ีผานมา ท้ังสองฝายเคยเห็นพอง

ท่ีจะสงเสริมความรวมมือดานการคา การทองเท่ียว การประมง และความรวมมือในประชาคมระหวางประเทศ 

เฉพาะอยางยิ่งใน OIC โดยความรวมมือท่ีเยเมนใหความสนใจตอไทยเปนพิเศษ คือ ความรวมมือดานชลประทาน
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และการทำฝนเทียม ซ่ึงเยเมนประสงคใหไทยสงผูเชี่ยวชาญเดินทางไปศึกษาความเปนไปไดการทำฝนเทียมใน

เยเมน และประสงคสงเจาหนาท่ีเยเมนมาดูงานในไทย อยางไรก็ดี ขณะนั้นไทยอยูระหวางการดำเนินการ

เก่ียวกับสิทธิบัตรการทำฝนเทียม จึงชะลอความรวมมือดังกลาวไว นอกจากนี้ สายการบิน Yemenia ซ่ึงเปน

สายการบินแหงชาติของเยเมน เคยแสดงความประสงคจะเปดเสนทางการบินกรุงเทพฯ-ซานา เพ่ือใหบริการ

ชาวเยเมนท่ีตองการเดินทางมาติดตอธุรกิจ ทองเท่ียว และรักษาพยาบาลในไทย  

 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2562 มีชาวเยเมนเดินทางมาไทย รวม 7,747 คน ในจำนวนนี้เปน

ชาวเยเมนท่ีขอรับการตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียวจำนวน 6,873 คน อยางไรก็ดี หวงป 2563 เกิดปญหา

การแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลใหท่ัวโลก รวมถึงไทยตองใชมาตรการจำกัดการเดินทางเขา-ออก

ประเทศ ทำใหมีชาวเยเมนเดินทางมาไทยลดลงอยูท่ี 967 คน ขณะท่ีหวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีชาวเยเมนเดินทาง

มาไทย รวม 136 คน สำหรับคนไทยในเยเมน สวนใหญเปนนักเรียนและนักศึกษาดานศาสนา โดยกอนหนานี้ 

เม่ือป 2558 มีนักศึกษาไทยพำนักอยูในเยเมน รวม 191 คนและเกือบท้ังหมดอพยพกลับไทย เนื่องจากการสูรบ

ระหวางกองกำลังรัฐบาลเยเมนกับกลุมกบฏเผาฮูษีทวีความรุนแรงจนอาจกระทบตอความปลอดภัย อยางไรก็ดี 

ปจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษาไทยเดินทางกลับไปเรียนท่ีเยเมนอีก คาดวามีจำนวนประมาณ 150 คน สวนใหญ

พำนักและศึกษาในสถาบัน/โรงเรียนสอนศาสนาในเมืองหลายแหงทางภาคตะวันออก (มีชายแดนติดกับโอมาน) 

ของเยเมน ซ่ึงไมมีการสูรบและอยูหางจากพ้ืนท่ีสูรบท่ีสวนใหญมีข้ึนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ

พ้ืนท่ีบางสวนในภาคใตของเยเมน  

 ดานการคาเม่ือป 2563 การคาระหวางไทยกับเยเมน มีมูลคา 271.43 ลานดอลลารสหรัฐ 

(8,448.10 ลานบาท) เพิ่มขึ้นจากเมื่อป 2562 ที่มีมูลคา 233.44 ลานดอลลารสหรัฐ (7,212.51ลานบาท) 

โดยป 2563 ไทยสงออกมูลคา 225.88 ลานดอลลารสหรัฐ (7,007.20 ลานบาท) และนำเขามูลคา 

45.55 ลานดอลลารสหรัฐ (1,440.91 ลานบาท) ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 180.34 ลานดอลลารสหรัฐ 

(5,566.29 ลานบาท) ขณะท่ีการคาระหวางไทยกับเยเมน หวง ม.ค.-ต.ค. 2564 มีมูลคา 658.15 ลานดอลลารสหรัฐ 

(20,952.83 ลานบาท) โดยไทยสงออกมูลคา 223.64 ลานดอลลารสหรัฐ (6,936.61 ลานบาท) และนำเขา

มูลคา 434.48 ลานดอลลารสหรัฐ (14,016.21 ลานบาท)  

 สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ขาว อาหารทะเล

กระปองและแปรรูป ไมและผลิตภัณฑไม เครื่องดื่ม เม็ดพลาสติก ผลไมกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑยาง 

เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินคานำเขาสำคัญจากเยเมน ไดแก  

น้ำมันดิบ สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินแรโลหะอื่น ๆ 

เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ พืชและผลิตภัณฑจากพืช กาแฟ ชา เครื่องเทศ 

สวนประกอบและอุปกรณรถยนต แผงวงจรไฟฟา ผลิตภัณฑสิ่งทอ่ืน ๆ  

 ความตกลงท่ีสำคัญ : ความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ ลงนามเม่ือ 28 ก.ค.2543 ท่ีกรุงเทพฯ 

ตอมาเม่ือ มิ.ย.2548 คณะผูแทนของท้ังสองฝายจัดเจรจาการบินท่ีกรุงเทพฯ และทำบันทึกความเขาใจลับ 

(Confidential Memorandum of Understanding) วา ท้ังสองฝายจะสามารถทำการบินแบบประจำระหวางกัน 

รวมท้ังทำการบินโดยใชชื่อเท่ียวบินรวมกัน (Code sharing) ไดทันทีเม่ือแตละฝายมีความพรอม 

 

--------------------------------------------------- 
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นายอับดุลร็อบบุห มันศูร ฮาดี 

(Abd Rabuh Mansur Hadi) 
 

ตำแหนง ประธานาธิบดีเยเมน  

 

เกิด  1 ก.ย.2488 (อายุ 77 ป/ป 2565) ที่เมือง Thukain จังหวัดอับยัน สหพันธรัฐ

 อาระเบียใต (รัฐอารักขาของอังกฤษ ซึ่งตอมา คือ เยเมนใต และภาคใตของเยเมน

 ในปจจุบัน) 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 

 

การศึกษา  - สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหาร เมืองเอเดน สหพันธรัฐอาระเบียใต  

  เม่ือป 2507  

 - ไดรับทุนฝกอบรมดานการทหารท่ี Royal Military Academy Sandhurst ใน 

  สหราชอาณาจักร โดยสำเร็จการฝกอบรม เม่ือป 2509 จากนั้น เดินทางไปฝกอบรม 

  ดานรถถังท่ี Nasser Military Academy ในอียิปต และหลักสูตร Military  

  Leadership ท่ีสหภาพโซเวียต จึงเดินทางกลับเยเมนใต เม่ือป 2513 

 

สถานภาพทางครอบครัว  ไมปรากฏขอมูล 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2507-ป 2510  - รับราชการทหาร (สหพันธรัฐอาระเบียใต) 

ป 2510-ป 2529 - รับราชการทหาร (เยเมนใต) 

ป 2529-ป 2533 - รับราชการทหาร (เยเมนเหนือ) 

ป 2533-ป 2537 - รับราชการทหาร (สาธารณรัฐเยเมนในปจจุบัน) 
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ป 2537  - รมว.กระทรวงกลาโหม (ในรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีศอลิห และชวงสงครามกลาง

  เมืองของเยเมน) 

ต.ค.2537-ก.พ.2555  - รองประธานาธิบดี (ในรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีศอลิห)  

21 ก.พ.2555-ปจจุบัน - ชนะการเลือกตั้งตำแหนงประธานาธิบดี โดยเขารับตำแหนงประธานาธิบดีอยาง

  เปนทางการ เม่ือ 27 ก.พ.2555 

 

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

 - เปนบุคคลท่ีภักดีตอประธานาธิบดี Ali Nasir Muhammad ของเยเมนใต 

 (ในอดีต) หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองในเยเมนใตเม่ือ ม.ค.2529 ไดลี้ภัยไป

 เยเมนเหนือ พรอมกับประธานาธิบดี Ali Nasir Muhammad    

 - หลังจากลี้ภัยไปเยเมนเหนือ หันไปเขารวมกับประธานาธิบดีศอลิหของ

 เยเมนเหนือ (ในอดีต) ซ่ึงมีนโยบายรวมชาติ โดยเขารับราชการในกองทัพ

 เยเมนเหนือ (ตำแหนงสูงสุด คือ พล.ต.) จนกระท่ังประธานาธิบดีศอลิห

 สามารถผนวกดินแดนเยเมนเหนือกับเยเมนใตเปนสาธารณรัฐเยเมน (ใน

 ปจจุบัน) เม่ือ พ.ค.2533  

 - หลังจากไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงกลาโหม เม่ือป 2537 

 มีบทบาทในการบัญชาการสูรบในชวงสงครามกลางเมืองในเยเมนระหวาง

 รัฐบาลเยเมนกับกลุมแบงแยกดินแดนในภาคใตเมื่อปเดียวกัน จนไดรับ

 ความไววางใจจากประธานาธิบดีศอลิห และไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

 รองประธานาธิบดีเยเมน  

 - ตองรักษาการตำแหนงประธานาธิบดีเยเมนระหวาง พ.ย.2554-ก.พ.2555 

 หลังจากประธานาธิบดีศอลิหถูกกดดันใหลงจากอำนาจ จากเหตุการณลุกฮือ

 ของมวลชนเพ่ือขับไลประธานาธิบดีศอลิห ซ่ึงเริ่ม ข้ึนตั้งแต ม.ค.2554 

 จนกระท่ังรองประธานาธิบดีฮาดี (ตำแหนงในขณะนั้น) ชนะการเลือกตั้ง

 ประธานาธิบดี (เปนผูสมัครชิงตำแหนงเพียงคนเดียว) เม่ือ 21 ก.พ.2555 

 - หวงท่ีดำรงตำแหนงรองประธานาธิบดี ถูกวิพากวิจารณวามีบุคลิกภาพออนแอ 

 และนิ่งเฉย รวมท้ังไมมีบทบาททางการเมือง โดยเฉพาะการผลักดันนโยบาย 

 ท่ีเปนประโยชนตอชาวเยเมนในภาคใต ซ่ึงเปนบานเกิด 

 - เคยยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหนงประธานาธิบดีตอรัฐสภาเยเมนเมื่อ 

 22 ม.ค.2558 โดยระบุเหตุผลวา การบุกยึดซานาของของกลุมกบฏเผาฮูษี

 ตั้งแต ก.ย.2557 สงผลกระทบตอกระบวนการถายโอนอำนาจทางการเมือง

 ในเยเมน และทำใหตนและคณะรัฐมนตรีไมสามารถแบกรับความรับผิดชอบ

 ตอวิกฤตทางการเมืองในเยเมนไดตอไป แตหลังจากไดรับการสนับสนุนจาก

 ประเทศรัฐรอบอาวอาหรับ เฉพาะอยางยิ่งซาอุดีอาระเบีย จึงยกเลิกคำขอ

 ลาออกจากตำแหนง เม่ือ 24 ก.พ.2558 
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  - ตองลี้ภัยไปยังริยาด ซาอุดีอาระเบีย พรอมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใน

 รัฐบาลจำนวนหนึ่งตั้งแต มี.ค.2558 เนื่องจากกลุมกบฏเผาฮูษีบุกยึดเมืองเอเดน

 ทางภาคใตของเยเมน ซ่ึงเปนท่ีตั้งรัฐบาลชั่วคราว จนกระท่ังกองกำลัง

 พันธมิตรอาหรับท่ีมีซาอุดีอาระเบียเปนแกนนำ และกองกำลังท่ีภักดีตอ

 รัฐบาลประธานาธิบดีฮาดีประสบชัยชนะในการขับไลกลุมกบฏเผาฮูษี ออกไป

 จากเมืองเอเดนตั้งแต ก.ค.2558 จึงเดินกลับเมืองเอเดน เม่ือ ก.ย.2558  

 อยางไรก็ดี ปรากฏรายงานอยางตอเนื่องตั้งแตหวงป 2559 จนถึงปจจุบัน 

 วาประธานาธิบดีฮาดีใชเวลาสวนใหญพำนักอยูท่ีริยาด ซาอุดีอาระเบีย   

 - ปรากฏรายงานเมื่อ ธ.ค.2561 วา ประธานาธิบดีฮาดีปวยดวยโรคหัวใจ 

 โดยเดินทางไปรับการตรวจรักษาท่ี Cleveland Clinic ซ่ึงเปนคลินิกเฉพาะทาง 

 ในเมืองคลีฟแลนด รัฐโอไฮโอ ของสหรัฐฯ อยางสม่ำเสมอมาตั้งแตป 2554 

 รายงานดังกลาวระบุดวยวา ประธานาธิบดีฮาดีเขารับการผาตัดเปลี่ยน

 ลิ้นหัวใจท่ีคลินิกดังกลาว โดยเดินทางมาผาตัดและพักฟนอยู ท่ีโรงแรม

 Intercontinental Suites ใกลคลินิก พรอมกับสมาชิกครอบครัวและผูติดตาม

 จำนวนหนึ่ง แตไมไดระบุรายละเอียดและหวงเวลา 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเยเมน 

 

ประธานาธิบดี Abd Rabuh Mansur Hadi 

รองประธานาธิบดี Lt. Gen. Ali Muhsin al-Ahmar   

นรม. Maeen Abd al-Malik Saeed 

รมว.กระทรวงเกษตร การชลประทาน และประมง Salem Abdullah Issa Al-Socotri 

รมว.กระทรวงสวัสดิการและประกันสังคม  Abdel Nasser Ahmed Al-Wali 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  Marwan Ahmad Damaj 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Muhammad Ali Al-Maqdashi 

รมว.กระทรวงศาสนา Mohamed Eydhah Shabeebah  

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร  Khaled Al-Wasabi 

รมว.กระทรวงสารนิเทศ วัฒนธรรม และการทองเท่ียว Muamar Mutahar al-Iryani 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Ibrahim Ali Ahmed Haidan  

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Badr Abdoh Ahmed al-Ardah 

รมว.กระทรวงการปกครองทองถ่ิน  Hussein Abdel Rahman al Aghbari 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและประชากร Qasim Mohammed Buhaibeh  

รมว.กระทรวงโยธาธิการและถนน  Manea Yaealem Benyamin 

รมว.กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Lutfi Basharif 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา Nayif Saleh al-Bakri 

รมว.กระทรวงการไฟฟาและพลังงาน  Anwar Mohammed Ali Kolshat   

รมว.กระทรวงการคลัง  Salim Salih Bin Breik  

รมว.กระทรวงการตางประเทศ  Ahmad Awad bin Mubarak 

รมว.กระทรวงสิทธิมนุษยชนและกิจการกฎหมาย Ahmed Mohamed Arman  

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำมันและเหมืองแร Abdul Salam Abdullah Salem Baaboud  

รมว.กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม Muhammad Saeeed Al-Zaouri 

รมว.กระทรวงการศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา Khaled Al-Wasabi 

รมว.กระทรวงคมนาคม  Abdel Salam Salem Humaid 

รมว.กระทรวงโทรคมนาคม Najib Mansour al -Awj 

รมว.กระทรวงศึกษา Tarek al Akbari 

รมว.กระทรวงแผนงานและความรวมมือระหวางประเทศ  Waa’ed Abdullah Batheeb  

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดลอม  Tawfeeq Abbdel Wahid al Shargabi 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย  Mohammed Mohemmed al-Ashwal  

รมต.แหงรัฐ ดานการดำเนินการเจรจา Najib Mansour Al-Awj  

เพ่ือความปรองดองแหงชาติ (National Dialogue) 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการรัฐสภาและและสภา Shura Mohammed Moqbel al-Himyari 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

18 

รมต.แหงรัฐ ประจำซานา Abdelghani Jamil 

รมต.แหงรัฐ Abd Rabbo Saleh Aslami 

รมต.แหงรัฐ  Mohammed Abdallah Kouddah 

 

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

 (พ.ย.2564) 


