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สหพันธสาธารณรัฐประชาธปิไตยเอธิโอเปย 

(Federal Democratic Republic of Ethiopia) 

 
 

เมืองหลวง แอดดิสอาบาบา  

 

ท่ีตั้ง อยูในทวีปแอฟริกาตะวันออกบริเวณท่ีเรียกวาจงอยแอฟริกา (Horn of Africa) ละติจูด 8 

องศาเหนือ 38 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 1,104,300 ตร.กม. 

 

อาณาเขต        

 ทิศเหนือ ติดกับเอริเทรีย 1,033 กม.  

 ทิศใต ติดกับเคนยา 867 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับโซมาเลีย 1,640 กม. 

ทิศตะวันตก ติดกับซูดาน 744 กม. และเซาทซูดาน 1,299 กม. 
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ภูมิประเทศ  เปนท่ีราบสูงมีแนวเขาตอนกลางประเทศ แยกโดยหุบเขา Great Rift Valley ซ่ึงเปนบริเวณ

ท่ีมีการไหวตัวทางธรณีวิทยาบอยตรงกลางประเทศ  

 

ภูมิอากาศ  มีอิทธิพลของลมมรสุมเขตรอน และมีความแปรปรวนของภูมิอากาศเนื่องจากภูมิประเทศ 

 

ประชากร  110,871,031 คน (ก.ค.2564) 

 

รายละเอียดประชากร  ชนเผ า Oromo 34.9%  Amhara (Amara) 27.9%  Tigray (Tigrinya) 7.3% 

Sidama 4.1% Welaita 3% Gurage 2.8% Somali (Somalie) 2.7% Hadiya 2.2% Afar (Affar) 0.6% 

และอ่ืน ๆ 12.6% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 39.81% วัยรุนถึงวัยกลางคน     

(15-64 ป) 56.81% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 3.38% อายุขัยเฉลี ่ยของประชากรโดยรวม 67.9 ป เพศชาย

ประมาณ 65.79 ป เพศหญิงประมาณ 70.06 ป อัตราการเกิด 31.03 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการ

ตาย 5.8 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.5% 

 

ศาสนา  คริสตนิ กาย Ethiopian Orthodox 43.8% มุสลิม 31.3%  โปรเตสแตนต  22.8%     

คาทอลิก 0.7% ความเชื่อดั้งเดิม 0.6% อ่ืน ๆ 0.8% 

 

ภาษา  Oromo (ภาษาทางการในรัฐ Oromiya) 33.8% Amharic (ภาษาทางการของชาติ) 29.3% 

Somali (ภาษาทางการของรัฐ Sumale) 6.2% Tigrigna (Tigrinya) (ภาษาทางการของรัฐ Tigray) 5.9% 

Sidamo 4%  Wolaytta 2.2%  Gurage 2% Afar (ภาษาทางการของรัฐ Afar) 1.7%  Hadiyya 1.7%  

Gamo 1.5% Gedeo 1.3% Opuuo 1.2% Kafa 1.1% อ่ืนๆ 8.1% ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหลักสอน

ในโรงเรียน อาหรับ 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 51.8% 

 

การกอตั้งประเทศ  เอธิโอเปยเปนหนึ่งในชาติท่ีมีประวัติศาสตรอันตอเนื่องยาวนานท่ีสุดในทวีปแอฟริกา 

และเปนดินแดนท่ีไดรับอารยธรรมจากอียิปตและกรีกตั้งแตสมัยโบราณ ดินแดนเอธิโอเปยกอนสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 เรียกวาอบิสสิเนีย ปกครองโดยราชวงศเอธิโอเปย ซ่ึงไดรับการสถาปนาโดยพระเจาเมเนลิก        

พระราชโอรสของพระเจาโซโลมอน และพระนางชีบา เม่ือป 2412 อิตาลีไดเขายึดครองแควนเอริเทรียของ

เอธิโอเปย และประกาศใหแควนเอริเทรียเปนอาณานิคมของตนเม่ือป 2433 แตในสนธิสัญญาสันติภาพอิตาลี

ยังคงยอมรับเอกราชของเอธิโอเปยตอไป เอธิโอเปยอยูภายใตการปกครองของกษัตรยิ์ไฮเล เซลัซซี (Haile 

Selassie) เปนเวลากวา 50 ป โดยเซลัซซี ไดรับตำแหนงผูสำเร็จราชการ (Regent) ในป 2459 ตอมาไดข้ึน

เปนกษัตริยเม่ือป 2471   



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

3 

  เม่ือป 2479 อิตาลีไดรุกรานเอธิโอเปยและยึดเอธิโอเปย เอริเทรีย และโซมาลีแลนด 

และประกาศรวมกันเปนแอฟริกาตะวันออกของอิตาลีในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง อยางไรก็ตาม เม่ือป 2484 

ภายใตความชวยเหลือของกองทัพอังกฤษ กษัตริยเซลัซซี สามารถยึดเอธิโอเปยคืนจากอิตาลีไดเปนผลสำเร็จ

แตอิตาลียังคงยึดแควนเอริเทรียไว หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลง เอธิโอเปยไดเรียกรองดินแดนเอริเทรียคืน 

และสหประชาชาติไดมีขอมติท่ี 380 A (V) เม่ือป 2492 โดยใหเอริเทรียเปนดินแดนปกครองตนเองภายใต

จักรวรรดิเอธิโอเปย แตตอมาเม่ือป 2505 เอธิโอเปยไดผนวกเอริเทรียเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศ ในฐานะ

จังหวัดท่ี 14 และไดกลายเปนชนวนการสูรบระหวางชาวเอริเทรียท่ีตองการเอกราชกับฝายเอธิโอเปยเรื่อยมา 

จนกระท่ัเม่ืองป 2536 รัฐบาลเอธิโอเปยยอมใหมีการลงประชามติเก่ียวกับอนาคตการปกครองของประชาชน

เอริเทรีย ซ่ึงผลปรากฏวา ประชามติเปนเอกฉันทใหเอริเทรียแยกตัวออกจากเอธิโอเปย  

  นรม. Meles Zenawi เสียชีวิตในตำแหนงเม่ือ ส.ค.2555 โดย รอง นรม. Hailemariam 

Desalegn รับตำแหนงแทน ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนผานอำนาจอยางสันติครั้งหนึ่ง การเลือกตั้งทั่วไป

เม่ือ พ.ค.2558 พรรค Ethiopian People Revolutionary Democratic Front (EPRDF) ชนะการเลื อกตั้ ง 

จากนั้นรัฐบาลเอธิโอเปยยกเลิกนโยบายขยายเมืองหลวงแอดดิสอาบาบา เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีรอบ

เมืองหลวงชุมนุมประทวงนโยบายดังกลาว รวมท้ังกลาวหารัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย

จากการปราบปรามอยางรุนแรง ทำใหประชาชนเสียชีวิตมากกวา 400 คน และถูกจับกุมมากกวา 1,000 คน 

 

วันชาต ิ  28 พ.ค.  

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ (Republic) ประธานาธิบดีเปนประมุขมีวาระ 6 ป ลงเลือกตั้งซ้ำ

ไดหนึ่งครั้ง การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 25 ต.ค.2562 การเลือกตั้งครั้งตอไปกำหนดมีข้ึนใน

ป 2568  

 ฝายบริหาร : นรม.มาจากพรรคที่ไดเสียงขางมากหลังการเลือกตั้ง นรม.คนปจจุบันคือ 

นาย Abiy Ahmed ดำรงตำแหนงตั้งแต 2 เม.ย.2561  

 ฝายนิติบัญญัติ : สภาแหงชาติเปนระบบสองสภา ประกอบดวย 1) สภาแหงรัฐหรือวุฒิสภา 

หรือ Yefedereshein Mikir Bete มีสมาชิก 153 คน ซึ่งไดรับเลือกโดยออมจากสภาของแตละรัฐ มี

หนาท่ีตีความรัฐธรรมนูญ วาระดำรงตำแหนง 5 ป และ 2) สภาผูแทนราษฎรหรือ Yehizb Tewokayoch 

Mekir Bete มีสมาชิก 547 คน มาจากการเลือกตรงโดยตรง ดำรงตำแหนงวาระละ 5 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดมี

ข้ึนเม่ือ 21 มิ.ย.2564 และ 30 ก.ย.2564 โดยพรรค Prosperity Party ของ นรม.Ahmed เปนฝายไดรับเสียง

ขางมากไดรับ 410 ท่ีนั่ง   

 ฝายตุลาการ : ศาลสูงมีผูพิพากษา 11 คน ประธานและรองประธานเสนอชื่อโดย นรม.และ

แตงต้ังโดยสภาผูแทนราษฎร ผูพิพากษาคนอ่ืนเสนอชื่อโดยคณะกรรมการตุลาการ ใหสภาผูแทนราษฎร

แตงตั้ง ผูพิพากษาเกษียณอายุเม่ืออายุครบ 60 ป มีหนาท่ีวินิจฉัยกฏหมายรัฐธรรมนูญ ศาลอ่ืนไดแก ศาลสูง

ของรัฐ และศาลชั้นตน ศาลอิสลาม  
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 พรรคการเมืองสำคัญ : Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front หรือ 

EPRDF (เปนพรรครัฐบาล ประกอบดวย 4 พรรคการเมือง) ไดแก The Oromo Peoples’ Democratic 

Organization (OPDO), the Amhara National Democratic Movement (ANDM), the Southern 

Ethiopian People’s Democratic Move-ment (SEPDM) และ The Tigrayan People’s Liberation Front 

(TPLF). Afar National Democratic Party หรือ ANDP (Mohammed Kedir) All Ethiopian Unity Organization 

หรื อ  AEUO (Hailu Shawel) Arena Tigray (GE-BRU Asrat) Argoba People’s Democratic Organization 

หรือ APDO (Abdulkader Mohammed) Benishangul Gumuz People’s Democratic Party หรือ BGPDP 

(Mulualem Besse) Blue Party (Semayawi Party) (Yanatan Tesfaye, spokesman) Coalition for 

Unity and Democratic Party หรือ CUDP (Ayele Chamiso) Ethiopian Democratic Party หรือ EDP 

(Mushe Semu) Ethiopian Federal Democratic Forum หรือ FORUM (Dr. Moga Frissa) Gambella 

Peoples Unity Democratic Movement ห ร ือ  GPUDM Gurage Peoples Democratic Front 

(Girma Bogale) Harari National League หรือ HNL (Yasin Husein) Oromo Federalist Democratic 

Movement or OFDM Oromo People’s Congress หรือ OPC (Imerera Gudina) Somali Democratic 

Alliance Forces หรือ SODAF (BUH Hussien) Somali People’s Democratic Party หรือ SPDP 

(Abdulfetah Sheck Abdulahi) South Ethiopian People’s Democratic Union หรือ  SEPDU (Tilahun 

Endeshaw) United Ethiopian Democratic Forces หรือ UEDF (Beyene Petros) Unity for Democracy 

and Justice หรือ UDJ (Dr. Negasso Gida-da) Ethiopian People’s Patriotic Front หรือ EPPF 

(ประกาศเขารวมกับรัฐบาล เม่ือ ก.ย.2559)  

 กลุมท่ีเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล : Ogaden National Liberation Front หรือ ONLF และ

Oromo Liberation Front หรือ OLF (Daoud Ibsa) 

 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจเอธิโอเปยเม่ือป 2563 ไดรับผลกระทบอยางมากจากปญหาการแพรระบาดของ 

โรค COVID-19 โดยเฉพาะภาคสวนอุตสาหกรรมการใหบริการ การคมนาคม และการสื่อสาร ทำใหอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจเม่ือป 2563 ลดลงอยูท่ี 6.1% จากป 2562 ท่ีมีอัตราการเติบโต 8.4% โดยภาคสวนท่ี

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอธิโอเปยคือ ภาคบริการและอุตสาหกรรม การสงออกเพ่ิมข้ึน 12% จากการสงออก

ทองคำ ดอกไม และกาแฟเพ่ิมข้ึน ทำใหการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงเปน 4.4% ในขณะท่ีการนำเขาลดลง 

8.1% สวนดานการคลังมีการขาดดุลเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ท้ังนี้ การกระตุนเศรษฐกิจของเอธิโอเปยข้ึนอยูกับ 

การแกไขปญหาและการฟนฟูประเทศจากปญหา COVID-19 โดยคาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

เอธิโอเปยในป 2564 จะลดลงเหลือ 2% และจะเพ่ิมข้ึนเปน 8% ในป 2565  

  

  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  เบอรเอธิโอเปย (Ethiopian Birr) หรือ ETB 

  อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  48.36 เบอรเอธิโอเปย  

  อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  1.44 เบอรเอธิโอเปย (ธ.ค.2564) 
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ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 107,650 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 6.1%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 936.34 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 54,994,539 คน  

อัตราการวางงาน : 2.79% 

อัตราเงินเฟอ : 20.6%  

ผลผลิตทางการเกษตร : ธัญพืช กาแฟ พืชน้ำมัน ฝาย ออย พืชผัก คัด (Khat) ไมตัดดอก หนังสัตว วัวควาย 

แกะ แพะ และปลา 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ หนัง เสื้อผา เคมีภัณฑ โลหะแปรรูป และซีเมนต  

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 10,591 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก : 7,632 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : กาแฟ พืชน้ำมัน ไมตัดดอก ถ่ัวเมล็ดแหง เนื้อแกะและเนื้อแพะ 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ จีน ซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี เนเธอรแลนด  

มูลคาการนำเขา : 18,223 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : อากาศยาน เชน บ. และ ฮ. เครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) ยา ผา ขาวสาลี 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : จีน ฝรั่งเศส อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหราชอาณาจักร  

คูคาสำคัญ : จีน ฝรั่งเศส อินเดีย สหรัฐฯ  

ทรัพยากรธรรมชาติ : มีปริมาณไมมาก ไดแก ทอง แพลตตินัม ทองแดง โปแตส กาซธรรมชาติ และพลังงานน้ำ  

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณดานการทหารเม่ือป 2563 มีมูลคา 472 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน 

4% ของ GDP กองทัพเอธิโอเปยไดรับความชวยเหลือดานการทหารจากกองกำลังสหประชาชาติ  สหรัฐฯ 

และจีน กำลังพลรวม ทหาร 138,000 นาย  ทบ. 135,000 นาย และ ทอ. 3,000 นาย   

 ยุทโธปกรณสำคัญ :   

 ทบ. ไดแก รถถังหลัก (MBT) รุน T-54/T-55/T-62 อยางนอย 246 คัน รุน T-72B จำนวน 215 คัน 

รถหุมเกราะลาดตระเวน (RECCE) รุน BRDM-1/BRDM-2 ประมาณ 100 คัน รถรบทหารราบ (IFV) รุน BMP-1 

ประมาณ 20 คัน รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ (APC) อยางนอย 300 คัน ยานหุมเกราะอเนกประสงค (AUV) 

รุน Ze’ev ยานหุมเกราะกูภัย (ARV) รุน T-54/T-55 และรุน BTS-5B สะพานปลอยรถหุมเกราะ (VLB) รุน MTU 

ยานกูภัยทุนระเบิด (MW) ยานหุมเกราะติดอาวุธปลอยนำวิถีตอสูรถถัง (MSL) ปนไรแรงสะทอนถอยหลังตอสู

รถถัง (RCL) ปนตอสูรถถังรุน D-44 ปนใหญแบบตาง ๆ อยางนอย 524 กระบอก อาวุธปลอยนำวิถีพ้ืนสูอากาศ 

(SAM) ชนิดพิสัยกลาง รุน S-75 Dvina (SA-2 Guideline) พิสัยใกล รุน S-125 Pechora (SA-3 Goa) และปองกัน

เปนจุด (point-defence) รุน 9K32 Strela-2 (SA-7 Grail) รุน 96K6 Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) ไมปรากฏ

จำนวน ปนตอสูทางอากาศ (อัตตาจร (SP) รุน ZSU-23-4 Shilka และลากจูง (TOWED) รุน ZU-23 รุน M-1939 

และรุน S-60)   
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 ทอ. ไดแก บ.ขับไล (FTR) รุน Su-27 Flanker จำนวน 8 เครื่อง รุน Su-27UB Flanker จำนวน 

3 เครื่อง บ.โจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุน MiG-23ML/UB Flogger G/C จำนวน 8 เครื่อง บ.โจมตี (ATK) รุน 

Su-25T Frogfoot 1 เครื่อง และรุน Su-25/UB Frogfoot 2 เครื ่อง บ.ลำเลียง (TPT) ขนาดกลางและ

ขนาดเบา จำนวน 15 เครื่อง บ.ฝกรบ (TRG) จำนวน 18 เครื่อง ฮ.โจมตีจำนวน 18 เครื่อง (รุน Mi-24 Hind 

15 เครื่อง และรุน Mi-35 Hind 3 เครื่อง) ฮ.อเนกประสงค (MRH) รุนตาง ๆ จำนวน 19 เครื่อง อาวุธโจมตีทาง

อากาศสูอากาศ (AAM) ประเภทนำวิถีดวยอินฟราเรด (IR) และประเภท IR/Semi-Active RADAR Homing (SARH)  

 

ปญหาดานความม่ันคง : 

 1) ความตึงเครียดระหวางเอธิโอเปยกับประเทศใกลเคียงเฉพาะอยางยิ่งอียิปตและซูดาน 

จากการท่ีเอธิโอเปยสรางเข่ือน Grand Ethiopian Renaissance (GERD) บนตนน้ำสายหลักของแมน้ำไนล ซ่ึง

อียิปตมีแมน้ำไนลเปนแมน้ำสายหลักและเปนประเทศปลายน้ำ โดยเอธิโอเปยเริ่มดำเนินการเติมน้ำในเข่ือน

ครั้งแรกเม่ือ ก.ค.2563 และครั้งลาสุดเม่ือ ก.ค.2564 คาดวาข้ันตอนการเติมน้ำในเข่ือน GERD จะใชเวลา

ประมาณ 4-7 ป ท้ังนี้ การดำเนินการเติมน้ำในเข่ือนของเอธิโอเปยไดรับการประณามจากอียิปตและซูดานวา

เปนการกระทำเพียงฝายเดียว และเรียกรองให UNSC เขาแทรกแซงและแกไขปญหาดังกลาว 

 2) ความขัดแยงระหวางพรรค Tigray People's Liberation Front (TPLF) ในภู มิภาค 

Tigray ทางเหนือของเอธิโอเปยกับรัฐบาลเอธิโอเปย โดยท้ังสองฝายเริ่มสูรบกันตั้งแต 4 พ.ย.2563 จนถึง

ปจจุบันท่ียังไมมีแนวโนมจะคลี่คลาย ทำใหมีผูเสียชีวิตหลายพันคน ประชาชนอยูในสภาวะอดอยากเกือบ 400,000 

คน และมีผูลี้ภัยออกจากถ่ินฐานกวา 2.5 ลานคน รวมถึงลี้ภัยไปยังซูดาน ในขณะท่ีเอริเทรียใหการสนับสนุนรัฐบาล

เอธิโอเปยในการสงกองกำลังเขาไปในภูมิภาค โดยกองกำลังของเอริเทรียถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง

การขมขืนในภูมิภาค Tigray ทำใหสหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตรผูนำกองกำลังเอริเทรีย (Eritrean Defence 

Forces) เม่ือ 23 ส.ค.2564 ท้ังนี้ การพิสูจนทราบขอมูลในภูมิภาคทำไดยากลำบาก เนื่องจากการสื่อสารถูกตัดขาด 

และหนวยงานดานความชวยเหลือทางมนุษยธรรมไมสามารถสงความชวยเหลือไปยังพ้ืนท่ีได ปจจุบันกลุม TPLF 

อางวาสามารถยึดพ้ืนท่ีของภูมิภาค Tigray จากรัฐบาลไดท้ังหมดแลว และขยายการโจมตีไปยังภูมิภาค Amhara 

และภูมิภาค Afar ท่ีอยูใกลเคียง โดยนานาประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และอังกฤษ หวงกังวลวาพ้ืนท่ีสูรบจะ

ขยายมาถึงกรุงแอดดิสอาบาบา ของเอธิโอเปยดวย ทำใหประเทศดังกลาวเรียกรองใหพลเมืองของตนเดินทางออก

จากเอธิโอเปยโดยเร็วท่ีสุด  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ   ACP, AfDB, AU, COMESA, EITI, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, 

ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC 

(NGOs), MIGA, NAM, OPCW, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNISFA, 

UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO (ผูสังเกตการณ) 
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การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 57 แหง ทาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญคือ Addis 

Ababa Bole International Airport เสนทางรถไฟ 659 กม. ถนนระยะทาง 120,171 กม. การโทรคมนาคม :

โทรศัพท พ้ืนฐานใหบริการประมาณ 1.09 ลานเลขหมาย โทรศัพท เคลื่อนท่ี 38.14 ลานเลขหมาย            

รหัสโทรศัพท +251 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 19.12 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .et เว็บไซตการทองเท่ียว : 

http://www.moct.gov.et 

 

การเดินทาง มีสายการบิน Ethiopian Airlines ท่ีบินตรงมาไทย และสามารถขอรับการตรวจลงตราท่ี

ดานตรวจคนเขาเมือง เวลาเอธิโอเปยชากวาไทยประมาณ 4 ชม. 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :  

 1) การผอนคลายความตึงเครียดกรณีการสรางเข่ือน GERD ระหวางเอธิโอเปย และประเทศ

ใกลเคียง เชน อียิปต และซูดาน  

 2) การคลี่คลายสถานการณความรุนแรงในภูมิภาค Tigray และการควบคุมผลกระทบท่ีมี

ตอชาวเอธิโอเปยและประเทศเพ่ือนบาน ความถึงความม่ันคงในภูมิภาค 

 

ความสัมพันธไทย-เอธิโอเปย : 

 ความสัมพันธดานการทูต 

 ไทยมีความสัมพันธท่ีเปนมิตรกับเอธิโอเปย โดยไทยเห็นความสำคัญของเอธิโอเปยในฐานะ

เปนท่ีต้ังของสำนักงานใหญสหภาพแอฟริกา และเปนเสมือนเมืองหลวงของทวีปนี้ รวมท้ังเปนประเทศท่ีมี

บทบาทสำคัญใน Horn of Africa สวนเอธิโอเปยเห็นความสำคัญของไทยในฐานะมิตรประเทศท่ีเปนตัวอยาง

ในการพัฒนา 

 ไทยและเอธิโอเปยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน เม่ือ 10 เม.ย.2507 และ

ในปเดียวกันไทยไดเปด สอท. ณ กรุงแอดดิสอาบาบา แตตอมาในป 2524 ไทยไดปด สอท. ณ กรุง

แอดดิสอาบาบาลง เนื่องจากความไมสงบภายในเอธิโอเปย ปจจุบันไดมอบหมายให สอท. ณ ไคโร มีเขต

อาณาครอบคลุมเอธิโอเปย ในขณะท่ีเอธิโอเปยไดมอบหมายให สอท.เอธิโอเปยประจำอินเดีย มีเขตอาณา

ครอบคลุมไทย 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือป 2563 การคาระหวางไทย-เอธิโอเปย มีมูลคา 56.72 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออก 

54.38 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขา 2.35 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 52.03 ลาน

ดอลลารสหรัฐ และในชวง ม.ค.-ต.ค.2564 การคาไทย-เอธิโอเปย มีมูลคา 35.67 ลานดอลลารสหรัฐ ไทย

สงออก 34.69 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขา 0.98 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 
33.70 ลานดอลลารสหรัฐ 
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 สินคาท่ีไทยสงออกไปเอธิโอเปย เม่ือป 2563 ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบ ผลิตภัณฑเภสัชภัณฑ ผลิตภัณฑยาง ยางพารา เม็ดพลาสติก 

 สินคาท่ีไทยนำเขา เม่ือป 2563 ไดแก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สัตวและผลิตภัณฑ

จากสัตว ผัก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทำจากผักและผลไม เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง

และทองคำ 

 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2563 มีผูท่ีเดินทางจากเอธิโอเปยมาไทย จำนวน 2,451 คน โดย

สวนใหญมีวัตถุประสงครับการบริการดานสุขภาพในไทย เนื่องจากไทยมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและ

การบริการที่มีคุณภาพที่ดี คาใชจายที่ไมสูงมากนัก มีสายการบิน Ethiopian Airlines ท่ีบินตรงมาไทย 

และสามารถขอรับการตรวจลงตราท่ีดานตรวจคนเขาเมือง ในปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนไทย 5 แหง (บำรุง

ราษฏร พญาไท เวชธานี กรุงเทพ และปยะเวท) ไดตั้งสำนักงานผูแทนท่ีแอดดิสอาบาบา ท้ังนี้ เม่ือป 2563 

มีคนไทยในเอธิโอเปย จำนวน 8 คน (มิ.ย.2563)  
  

------------------------------------------------- 
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นาง Sahle-Work Zewde 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีเอธิโอเปย 

 

เกิด 21 ก.พ.2493 (อายุ 72 ป/ป 2565) ท่ีแอดดิสอาบาบา 

 

การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมและมัธยมท่ี Lycée Guebre-Mariam  ในแอดดิสอาบาบา    

 จบการศึกษาปริญญาตรีดาน natural science ท่ี University of Montpellier ฝรั่งเศส  

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาย Zwede มีบุตรชาย 2 คน 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2532-2536 - ออท.เอธิโอเปยประจำเซเนกัล มีเขตอาณาครอบคลุมเคปเวิรด กินีบิสเซา  

  แกมเบียและกินี 

ป 2536-2545 - ออท.เอธิโอเปยประจำจิบูตี และเปนผูแทนถาวรของเอธิโอเปยประจำ  

  Intergovernmental Authority on Development (IGAD)  

ป 2545-2549 - ออท.เอธิโอเปยประจำฝรั่งเศส และเปนผูแทนถาวรของเอธิโอเปยประจำ 

  องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)  

ป 2550 - ผูแทนถาวรของเอธิโอเปยประจำสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) และ 

  United Nations Economic Commission for Africa (ECA)  

 -  อธิบดีกรมกิจการแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศเอธิโอเปย 

ป 2554 -  ผูแทนพิเศษของนายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ และเปนหัวหนาภารกิจ 

  United Nations Integrated Peace-building Office in the Central African  

  Republic (BINUCA)  

 -  ผูอำนวยการสำนักงานสหประชาชาติท่ีไนโรบี เคนยา (United Nations Office  

  at Nairobi-UNON) และผูอำนวยการสำนักงานสันติภาพของสหประชาชาติท่ี 

  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
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มิ.ย.2561 -  ผูแทนพิเศษของนายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติประจำ African  

  Union and Head of the United Nations Office to the African Union  

   (UNOAU) โดยดำรงตำแหนงรองเลขาธิการสหประชาชาติ 

 

ประวัติทางการเมือง 

25 ต.ค.2561 -  ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีเอธิโอเปย 

 

ขอมูลท่ีนาสนใจ 

 - เปนผูหญิงคนท่ีสองของเอธิโอเปยท่ีดำรงตำแหนง ออท. 

 -  เปนผูหญิงคนแรกท่ีดำรงตำแหนงประธานาธิบดีเอธิโอเปย และไดรับเลือกให 

  ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีจากสมาชิกรัฐสภาดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  

 -  สามารถพูดภาษา Amharic (ภาษาทางการของเอธิโอเปย) ฝรั่งเศส และ 

  อังกฤษไดคลอง 

 

-------------------------------------------------------- 
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นาย Abiy Ahmed Ali 

 

ตำแหนง นรม.เอธิโอเปย 

 

เกิด 15 ส.ค.2519 (อายุ 46 ป/ป 2565) ท่ีเมือง Beshasha รัฐ Oromia เปนบุตรของ 

 นาย Ahmed Ali (นับถือศาสนาอิสลาม มีภรรยา 4 คน) และนาง Tezeta Wolde 

 (นับถือศาสนาคริสต) 

 

การศึกษา  -  จบการศึกษาชั้นประถมและมัธยมท่ีเมือง Agaro   

  -  จบการศึกษาปริญญาตรีดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ี Microlink Information 

  Technology College แอดิสอาบาบา เม่ือป 2544 

  -  จบการศึกษาปริญญาโทดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

  Leadership) จาก Greenwich University ลอนดอน สหราชอาณาจักร ซ่ึง

  เปนหลักสูตรรวมกับ International Leadership Institute ใน  

  แอดดิสอาบาบา เม่ือป 2554  

  -  จบการศึกษาปริญญาโทดานบริหารธุรกิจจาก Leadstar College of  

  Management and Leadership ในแอดดิสอาบาบา ซ่ึงเปนหลักสูตรรวมกับ 

  Ashland University โอไฮโอ สหรัฐฯ เม่ือป 2556 

  -  จบการศึกษาปริญญาเอกจาก Institute for Peace and Security Studies 

  มหาวิทยาลัย Addis Ababa University เม่ือป 2560 โดยทำวิทยานิพนธเรื่อง 

  “Social Capital and its Role in Traditional Conflict Resolution in  

  Ethiopia: The Case of Inter-Religious Conflict In Jimma Zone State” 

 

ศาสนา  คริสต 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Zinash Tayachew มีบุตรสาว 3 คน บุตรบุญธรรมชาย 1 คน 
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ประวัติการทำงาน  

ป 2536 -  เขารวมกองทัพเอธิโอเปย ประจำการท่ีเขต West Wollega รัฐ Oromia สวนใหญ 

  ทำงานในแผนกขาวกรองและการสื่อสาร 

ป 2538 -  รวมภารกิจ United Nations Peace Keeping Force (UNAMIR) ท่ีคิกาลี รวันดา 

ป 2541-2543 -  หวงสงคราม Ethio-Eritrea ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูนำทีมขาวกรองในการคนหาท่ีตั้ง 

  ของ กกล.เอริเทรีย 

ป 2551 -  รวมกอตั้ง Information Network Security Agency (INSA) ของเอธิโอเปยและ 

  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ INSA เปนเวลา 2 ป 

ป 2553 -  ออกจากกองทัพดวยยศพันโท และออกจาก INSA เพ่ือเปนนักการเมือง 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2534 -  เขาเปนสมาชิกพรรค Oromo Democratic Party (OPD) ซ่ึงเปนพรรคท่ีมี 

  บทบาทในรัฐ Oromia ซ่ึงเปนหนึ่งในสี่พรรครวมของพรรค Ethiopian People's 

  Revolutionary Democratic Front (EPRDF) 

ป 2553 -  ไดรับเลือกเปน ส.ส.  

ป 2557 -  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ Government Research Institute called Science 

  and Technology Information Center (STIC) ซ่ึงกอตั้งเม่ือป  2554 

ป 2558  -  เปนสมาชิกระดับผูบริหารของพรรค OPD และไดรับเลือกเปน ส.ส.อีกครั้ง 

ต.ค.2558  -  รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ต.ค.2559 -  รองประธานรัฐ Oromia และเปนหัวหนาสำนักงาน Oromia Urban  

  Development and Planning Office 

ต.ค.2560 - หัวหนาเลขานุการพรรค ODP 

ป 2561 -  ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาพรรค EPRDF ซ่ึงเปนการรวมตัวของหลายพรรคการเมือง  

2 เม.ย.2561 -  ไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎรใหดำรงตำแหนง นรม.เอธิโอเปย  

4 ต.ค.2564 - สาบานตนเขารับตำแหนง นรม.เอธิโอเปย หลังชนะการเลือกตั้งเม่ือ มิ.ย.2564 

 

ขอมูลท่ีนาสนใจ 

 -  ไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำป 2562 เม่ือ 11 ต.ค.2562 โดย

คณะกรรมการระบุวาเนื่องมาจากความพยายามในการสรางสันติภาพและความรวมมือระหวางประเทศ เฉพาะ

อยางยิ่งการริเริ่มในการแกปญหาความขัดแยงชายแดนกับเอริเทรีย (“achieve peace and international 

cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with 

neighboring Eritrea,”) 
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 -  วัยเด็กมีชื่อเรียกวา Abiyot ซ่ึงแปลวา การปฏิวัติ (Revolution) ในภาษาอังกฤษ 

เนื่องจากเกิดหลังเหตุการณปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลและโคนลมระบอบกษัตริยของเอธิโอเปย เม่ือป 2517  

 -  ไดตีพิมพผลงานซ่ึงเปนบทความเก่ียวกับกลยุทธการลดความรุนแรงในจะงอย

แอฟริกา (de-escalation strategies in the Horn of Africa) ในวารสารฉบับพิเศษเพ่ือตอตานการใชความรุนแรง  

 -  สามารถพูดไดหลายภาษา ไดแก ภาษา Afaan Oromo ภาษา Amharic ภาษา

Tigrinya และภาษาอังกฤษ 

 -  ชอบออกกำลังกาย เปนผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 

-------------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเอธิโอเปย 

 

นรม.         Abiy Ahmed Ali 

รอง นรม.       Demeke Mekonnen Hassen 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Abraham Belay 

รมว.กระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลย ี    Belete Molla 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม     Melaku Alebel 

รมว.กระทรวงแรงงาน      Muferiat Kamil 

รมว.กระทรวงตางประเทศ     Demeke Mekonnen Hassen 

รมว.กระทรวงสันติภาพ      Binalf Andualem 

รมว.กระทรวงการคลัง      Ahmed Shide 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Gedion Timothewos 

รมว.กระทรวงการคาและบูรณาการระดับภูมิภาค   Gebremeskel Chala 

รมว.กระทรวงเกษตร      Omer Husen  

รมว.กระทรวงคมนาคม      Dagmawit Moges 

รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนและการกอสราง    Aisha Mohammed Mussa 

รมว.กระทรวงน้ำ ชลประทาน และไฟฟา     Habtamu Itefa 

รมว.กระทรวงเหมืองแร และปโตรเลียม    Takele Uma 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Berhanu Nega  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Liya Tadesse 

รมว.กระทรวงการทองเท่ียว     Nassise Chali 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา     Kejella Merdassa 

รมว.กระทรวงสตรีและสวัสดิการสังคม     Ergoge Tesfaye 

รมว.กระทรวงงบประมาณรายได     La’qe Ayalew 

รมว.กระทรวงวางแผนและการพัฒนา    Fitsum Assefa 

 

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

 (พ.ย.2564) 


