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ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

(Kingdom of Morocco) 

 
 

เมืองหลวง ราบัต  

 

ท่ีตั้ง แอฟริกาเหนือ พ้ืนท่ี 446,550 ตร.กม. (ไมรวมดินแดน Western Sahara) มีเขตแดนทางบก 

2,362.5 กม. ชายฝงทะเล 1,835 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเมือง Ceuta (8 กม.) และเมือง Melilla 

  (10.5 กม.) ของสเปน ซ่ึงท้ังสองเมืองอยูทางทิศเหนือของแอฟริกา 

 ทิศใต ติดกับดินแดน Western Sahara (444 กม.)  

 ทิศตะวันออก ติดกับแอลจีเรีย (1,900 กม.)  

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
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ภูมิประเทศ  ตอนกลางของประเทศเต็มไปดวยภูเขาและท่ีราบสูง พ้ืนท่ีโดยรวมลอมรอบดวยเขตภูเขาและ

ชายฝงทะเลทางทิศเหนือ 

 

ภูมิอากาศ   แบบเมดิเตอรเรเนียน แตจะรอนข้ึนเม่ือเขามาในพ้ืนท่ีทางตะวันออกของประเทศ 

 

ประชากร   36.6 ลานคน (ป 2564)   

 

รายละเอียดประชากร เปนชาวอาหรับ-เบอรเบอร 99% อ่ืน ๆ 1% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : 

วัยเด็ก (0-14 ป) 27.04% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 65.86% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 7.11% อายขัุยเฉลี่ย

ประชากร 73.56 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชายประมาณ 71.87 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิงประมาณ 75.34 ป อัตราการเกิด 

17.58 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.53 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของ

ประชากร 0.92% 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 98.7% (ชีอะฮ 0.1%) คริสต 1.1% และยูดาย 0.2% 

 

ภาษา  ภาษาอาหรับและภาษาเบอรเบอร (Tamazight) เปนภาษาราชการ และใชภาษา Tachelhit 

และ Tarifit ซ่ึงเปนภาษาของชาวเบอรเบอรเชนกัน สวนภาษาฝรั่งเศสนิยมใชในการทำธุรกิจ ติดตอราชการ 

และในแวดวงการทูต  

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 73.75% (อายุ 15 ป ข้ึนไปสามารถอานและเขียนได) (ป 2561) 

 

การกอตั้งประเทศ หลังจากชาวอาหรับมีอิทธิพลในแอฟริกาเหนือในชวงป 2331 กษัตริยของชาวมัวร 

ก็เริ่มปกครองโมร็อกโก จนถึงศตวรรษท่ี 16 ราชวงศ Sa’adi โดยกษัตริย Ahmed AL-MANSUR ขับไลผูรุกราน

ชาวตางชาติ และโมร็อกโกไดเขาสูยุคของราชวงศ Alaouite (ราชวงศท่ีปกครองโมร็อกโกในปจจุบัน) ข้ึนเปน

สุลตานปกครองประเทศในศตวรรษท่ี 17 เม่ือป 2403 สเปนเขายึดครองภาคเหนือของโมร็อกโกและเปดยุคแหง

การแขงขันทางการคาระหวางโมร็อกโกกับประเทศยุโรปนานกวา 50 ป จนถึงป 2455 ฝรั่งเศสเขามาปกครอง

โมร็อกโก และเกิดความเคลื่อนไหวตอตานฝรั่งเศส เพ่ือเรียกรองเอกราช จนกระท่ังในป 2499 จึงไดเอกราช

จากฝรั่งเศส กษัตริย Mohammed V (พระอัยกาของกษัตริย Mohammed VI ซ่ึงปกครองโมร็อกโกในปจจุบัน) 

ตั้งราชอาณาจักรโมร็อกโกข้ึน และเม่ือป 2500 ก็เริ่มการปกครองในระบอบกษัตริยข้ึนอีกครั้ง 

 

วันชาต ิ 30 ก.ค. (Throne Day) วันข้ึนครองราชยของสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 (King 

Mohammed VI) เม่ือป 2542 
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การเมือง ระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ปจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดี

โมฮัมเหม็ดที่ 6 (King Mohammed VI) เปนประมุขของประเทศ เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ 30 ก.ค.2542 

นาย Aziz Akhannouch ดำรงตำแหนง นรม. โดยไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีเม่ือ 7 ต.ค.2564 

แมวารัฐธรรมนูญของโมร็อกโก (ป 2555) จะลดอำนาจของสมเด็จพระราชาธิบดีลง แตก็ยังคงมีอำนาจแตงตั้ง

หรือถอดถอน ครม. และยุบสภาได โดยยังทรงดำรงตำแหนงผูนำกองทัพและศาสนา 

 หมายเหตุ โมร็อกโกอางสิทธิเหนือดินแดน Western Sahara ทำใหเกิดความขัดแยงกับกลุม

แนวรวม Polisario Front ซ่ึงเปนชาว Sahrawi ท่ีตองการประกาศอิสรภาพหลังพนจากการปกครองของฝรั่งเศส 

ปจจุบัน อยูในสภาพตางฝายตางอางสิทธิ 

 ฝายนิติบัญญัติ : เปนระบบ 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร (Chamber of Representatives) 

มาจากการเลือกตั้ง มีสมาชิก 395 คน โดย 305 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากระบบเขตเดียวหลายท่ีนั่ง 

และ 90 คนมาจากการเลือกตั้งท่ัวประเทศในระบบเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน มีวาระ 5 ป และมีการกำหนดที่

นั่งในสภาสำหรับผูหญิง 60 ท่ีนั่ง และผูท่ีอายุต่ำกวา 40 ป 30 ท่ีนั่ง และสภาท่ีปรึกษา (Chamber of Advisors) 

มีสมาชิก 120 คน มาจากการเลือกตั้งทางออมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทองถิ่น องคกรวิชาชีพ และสหภาพ

แรงงาน มีวาระ 6 ป ซ่ึงการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 8 ก.ย. 2564 ปรากฏวา พรรค RNI ชนะ

การเลือกตั้ง ปจจุบัน เปนพรรครัฐบาล โดยมี นรม. Aziz Akhannouch เปนหัวหนาพรรค ท้ังนี้ การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาท่ีปรึกษาครั้งหนา จะจัดข้ึนในป 2569 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Justice and Development พรรค Authenticity and Modernity 

พรรค Istiqlal (หรือพรรค Independence) พรรค National Rally of Independents พรรค People's 

Movement พรรค Socialist Union of Popular Forces และพรรค Constitutional Union  

 

เศรษฐกิจ โมร็อกโกใหความสำคัญกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนแหลงรายไดสำคัญ โดยสงออกธัญพืช 

และสินคาประมง อยางไรก็ดี ผลผลิตภายในประเทศยังมีไมเพียงพอตอความตองการบริโภคภายใน จึงจำเปนตอง

นำเขาจากตางประเทศ โดยระบบเศรษฐกิจของโมร็อกโกไดรับประโยชนจากคาแรงต่ำและไดรับความชวยเหลือ

จากประเทศในยุโรปในการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา รวมทั้งมีรายไดจากอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียว และการลงทุนจากตางประเทศ ทำใหมีเงินตราตางประเทศเขาประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้ 

โมร็อกโกยังเปนประเทศผูสงออกฟอสเฟตสำคัญของโลก ซ่ึงสรางรายไดหลักสำคัญและสรางความม่ันคง 

ทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดท่ี 6 มีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาค กระตุนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และพยายามดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะในภาคการบิน ยานยนต พลังงานหมุนเวียน 

การทองเท่ียว และเทคโนโลยีการเกษตร ทำใหโมร็อกโกกลายเปนประเทศกำลังพัฒนาท่ีมีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคการบริการและอุตสาหกรรม มีการทำความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ 

และสหภาพยุโรป ทำใหโมร็อกโกมีตลาดรองรับผลผลิตภายในประเทศมากข้ึน แตปญหาความยากจน ชองวาง

ระหวางคนจนกับคนรวย และการวางงาน โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนยังเปนปญหาสำคัญ ปจจุบัน โมร็อกโก

ริเริ่มหลายโครงการเพ่ือขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ รวมท้ังภูมิภาคแอฟริกา 

ซ่ึงเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการเปนหุนสวนกับท้ังยุโรป สหรัฐฯ โลกอาหรับ และเอเชีย 
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 รายไดหลักท่ีสำคัญของโมร็อกโกยังมาจากภาคการทองเท่ียวรองจากภาคการเกษตร คิดเปน 

7% ของรายไดทั้งหมดของประเทศ โดยมีนักทองเที่ยวจากยุโรปมากกวา 75% โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส 

สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน โมร็อกโกหวังจะเปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวมากเปนอันดับ 20 ของโลก

ภายในป 2563 และเรงดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนดวยจากการลงนามขอตกลงใหชาวจีนสามารถเดินทาง 

เขาโมร็อกโกโดยไดรับการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเปนเวลา 90 วัน เม่ือ มิ.ย.2559 และบริษัท 

Ctrip ซ่ึงเปนบริษัทจัดการทองเท่ียวออนไลนท่ีใหญท่ีสุดของจีน ลงนามกับโมร็อกโกเม่ือ 6 ก.ย.2562 เพ่ือสงเสริม

การทองเท่ียวระหวางกัน  

 เศรษฐกิจของโมร็อกโกท่ีหดตัว -6.3% เม่ือป 2563 เริ่มฟนตัวในหวงปลายป 2563 โดยภาค

การเกษตรเริ่มขยายตัว แตภาคบริการยังคงหดตัวเนื่องจากภาคการทองเท่ียวยังคงไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของ COVID-19 คาดวาการเติบโตทางเศรษฐกิจจะฟนตัวเปน 5.3% ในป 2564 และ GDP อาจ

ฟนฟูกลับสูระดับเดียวกับหวงกอนการระบาดของ COVID-19 ไดภายในป 2565 แตจะเปนไปอยางชา ๆ และ

ข้ึนอยูกับความสำเร็จของแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของโมร็อกโก 

  

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : Moroccan Dirhams (MAD) 

  อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ = 9.08132 MAD (พ.ย.2564) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท = 0.27493 MAD (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 112,870 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -7.1%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 3,009.2 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 11,523,035 ลานคน อยูในภาคบริการ 44% ภาคการเกษตร 36.4% และภาคอุตสาหกรรม 19.6%  

อัตราการวางงาน : 9.23%   

อัตราเงินเฟอ : 0.2% 

ผลผลิตทางการเกษตร : ขาวบารเลย ขาวสาลี ผลไมประเภทสม องุน ผักสด มะกอก ปศุสัตว และไวน  

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ผลิตชิ้นสวนรถยนต เหมืองและการแปรรูปฟอสเฟต อุตสาหกรรมอวกาศ การแปรรูป

อาหาร เครื่องหนัง สิ่งทอ การกอสราง พลังงาน และการทองเท่ียว 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุลการคา 18,740 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก : 37,520 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : สิ่งทอและเสื้อผาสำเร็จรูป รถยนต ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา เคมีภัณฑอนินทรีย เครื่องรับวิทยุ แรดิบ 

ปุยเคมีและฟอสเฟต ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลไมประเภทสม ผัก และปลา  

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สเปน 23% ฝรั่งเศส 19%  

มูลคาการนำเขา : 56,260 ลานดอลลารสหรัฐ  



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

5 

สินคานำเขา : น้ำมันดิบ เสนใย อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ขาวสาลี กาซและไฟฟา วงจรวิทยุ และพลาสติก  

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : สเปน 19% ฝรั่งเศส 11% จีน 9% สหรัฐฯ 7% อิตาลี 5% ตุรกี 5% 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ฟอสเฟต แรเหล็ก แมงกานีส สังกะสี ปลา และเกลือ 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : กองทัพโมร็อกโก (Royal Armed Force) ประกอบดวย ทบ. (Royal Morocco 

Army) ทร. (Royal Morocco Navy) และ ทอ. (Royal Moroccan Air force) งบประมาณทางทหารเม่ือป 2563 

อยูท่ี 5,961 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน 5.31% ของ GDP ผูชายและผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 19-25 ป จะตอง

เขารับการเกณฑทหารและประจำการในกองทัพนาน 12 เดือน กำลังพลรวม: 395,800 นาย แยกเปนกองกำลัง

ประจำการ 195,800 นาย (ทบ. กำลังพล 175,000 นาย ทร. กำลังพล 7,800 นาย ทอ. กำลังพล 13,000 นาย) 

กองหนุน 150,000 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 50,000 นาย   

  นอกจากนี้ โมร็อกโกสงกองกำลังรวมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (MINUSCA) 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางจำนวน 752 นาย และภารกิจ MONUSCO ในคองโก จำนวน 924 คน  

 ยุทโธปกรณสำคัญ :  ทบ. ไดแก รถถังหลัก 656 คัน (รุน M1A1SA Abrams 222 คัน รุน 

M60A1 Patton 220 คัน รุน M60A3 Patton 120 คัน และรุน T-72B 40 คัน) รถถังเบา 116 คัน (รุน AMX-

135 คัน รุน SK-105 Kuerassier 111 คัน) รถถังจูโจมรุน AMX-10RC 80 คัน ยานหุมเกราะลาดตระเวน 284 คัน 

ยานรบทหารราบหุมเกราะ 238 คัน ยานลำเลียงพลหุมเกราะ 1,225 คัน ยานหุมเกราะกูภัยมากกวา 48 คัน 

(รุน Greif 10 คัน รุน M88A1 18 คัน รุน M578 รุน VAB-ECH 20 คัน) อาวุธตอสูรถถัง (อาวุธนำวิถีตอสู

รถถังมากกวา 80 คัน ปนไรแรงสะทอนถอยหลังตอสูรถถัง M40A1 350 คัน ปนตอสูรถถังมากกวา 36 คัน) 

ปนใหญ 2,319 กระบอก (ปนใหญอัตตาจร 357 เครื่อง ปนใหญลากจูง 118 เครื่อง เครื่องยิงลูกระเบิด 47 

เครื่อง และปนครก 1,797 เครื่อง) อากาศยานไรคนขับ ISR รุน R4E-50 Skyeye เครื่องยิงอาวุธตอสูอากาศยาน 

(จรวดตอสูอากาศยานพ้ืนสูอากาศ (SAM) มากกวา 49 ลูก ปนอัตตาจร 60 กระบอก และปนลากจูง 330 

กระบอก) 

 ทร. ไดแก เรือฟริเกต 3 ลำ เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝง 53 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทิน

บก 5 ลำ เรือสนับสนุน 9 ลำ  

 ทอ. ไดแก เครื่องบินประมาณ 200 เครื่อง เชน เครื่องบินขับไล เครื่องบินโจมตีภาคพ้ืนดิน 

เครื่องบินรวบรวมขาวกรองอิเล็กทรอนิกส และเครื่องบินขนสง เฮลิคอปเตอรอเนกประสงครุน SA342L Gazelle 

19 เครื่อง เฮลิคอปเตอรขนสง 76 เครื่อง ขีปนาวุธอากาศสูอากาศ (AAM) เชน รุน R-550 Magic ขีปนาวุธ

อากาศสูพ้ืนผิว (ASM) รุน AASM รุน AGM-65 Maverick รุน HOT ขีปนาวุธตอตานเรดาหรุน AGM-88B 

HARM ระเบิดนำวิถีดวยเลเซอรรุน Paveway II และรุน GBU-54 Laser JDAM ระเบิดระบบนำรองดวยแรงเฉ่ือย 

(INS) /GPS รุน GBU-31 JDAM 
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ AU, ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, CD, EBRD, FAO, G-11, G-77, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, 

IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MONUSCO, NAM, OAS, OIC, OIF, OPCW, OSCE, Paris 

Club, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WHO, 

WIPO, WMO, WTO 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  ทาอากาศยาน 62 แหง (ทาอากาศยานเชิงพาณิชย 19 แหง) ทาอากาศยาน

นานาชาติท่ีสำคัญ คือ ทาอากาศยาน Mohammed V International Airport ในคาซาบลังกา ทางรถไฟระยะทาง  

2,067 กม. ถนนระยะทาง 57,300 กม. และทาเรือ 13 แหง ไดแก คาซาบลังกา, Jorf Lasfar, Port Nador, Safi, 

Tan Tan, Al Hoceima, Agadir, Essaouira, Kenitra, Larache, Mohammedia, Tangier แ ล ะ  Tanger-

Mediterranean การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 2,357,286 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี จำนวน 

49,421,023 เลขหมาย รหัสโทรศัพท +212 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 84.12% เม่ือเทียบกับจำนวนประชากร

ท้ั งป ระเทศ  รหั ส อิน เทอร เน็ ต  .ma เว็บ ไซต ก ารท อ งเท่ี ยว  :http://www.morocco-travel.com/, 

http://www.morocco.com/ 

 

การเดินทาง ไมมีเท่ียวบินตรงระหวางกรุงเทพฯ-ราบัต หรือคาซาบลังกา ตองตอเท่ียวบินท่ีตุรกี สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส ฝรั่งเศส หรืออิตาลี ซ่ึงใชเวลาเดินทางระหวาง 16-30 ชม. (ข้ึนอยูกับจุดตอเครื่อง) เวลาในโมร็อกโก

ชากวาประเทศไทยประมาณ 6 ชม. การเดินทางเขาโมร็อกโกตองขอรับการตรวจลงตราโดยติดตอท่ี สอท.

โมร็อกโก ณ กรุงเทพฯ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหมของโมร็อกโก รวมถึงการบริหารจัดการดานตาง ๆ ของ

รัฐบาล เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการกับการแพรระบาดของ COVID-19 คาดวา

รัฐบาลโมร็อกโกจะยังคงใหความสำคัญในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน ดานการศึกษา สาธารณสุข 

และโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังใหความชวยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากปญหา COVID-19 

อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพ่ือลดกระแสการตอตานรัฐบาลของประชาชนซ่ึงเปนปญหาดานความม่ันคง

ท่ีสำคัญของโมร็อกโก 

 2. ปญหาการกอการราย โมร็อกโกยังเผชิญปญหาการกอการรายจากกลุม Islamic State (IS) 

และกลุม AQIM (Al-Qaida in the Islamic Maghreb) ท่ีเก่ียวของกับกลุมอัลกออิดะฮ โดยสถานท่ีทองเท่ียว 

ในโมร็อกโกยังมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุกอการราย นอกจากนี้ โมร็อกโกยังมีกลุมนักรบญิฮาดท่ีเปนกลุมเล็กและ

เคลื่อนไหวอยางอิสระ แตมีแกนนำท่ีมีความสามารถจึงอาจดึงดูดนักรบญิฮาดท่ีกลับจากอิรักและซีเรียมาเขารวม 

และอาจชักชวนชายหนุมชาวตางชาติเฉพาะอยางยิ่งจากยุโรปเพ่ือเขารวมกลุมและปฏิบัติการในตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม โมร็อกโกจัดตั้งกองกำลังข้ึนใหม เม่ือป 2562 และจะยกระดับความสามารถของกองกำลังดังกลาว 

เพ่ือรับมือกับปญหาความม่ันคงตามแนวชายแดน 
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 3. ปญหาขอพิพาทดินแดน Western Sahara ระหวางโมร็อกโกกับกลุม Polisario Front 

ท้ังสองฝายตอสูกันเพื่ออางสิทธิ์เหนือดินแดน Western Sahara ระหวางป 2518-2541 โดย UN เขามาเปน

เจาภาพจัดทำขอตกลงหยุดยิงเม่ือป 2541 และใหมีกองกำลัง UN ประจำ Western Sahara (United Nations 

Mission for the Referendum in Western Sahara-MINURSO) มีกำลังพลประมาณ 450 คน แตยังคงมี

การปะทะกันบริเวณพรมแดนอยูเปนระยะจนถึงปจจุบัน โดยโมร็อกโกตองการแสวงประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึง

อุดมไปดวยฟอสเฟต แหลงประมง และยังคาดวามีแหลงน้ำมันนอกชายฝงดวย และเปนเสนทางเดียวท่ีโมร็อกโก

ใชเดินทางไปยังประเทศอ่ืนในแอฟริกา เนื่องจากมีการปดพรมแดนติดกับแอลจีเรีย โดยตองการให Western 

Sahara เปนสวนหนึ่งของดินแดนตน และใหเพียงอำนาจปกครองตนเองแกชาวซาหราวี (ชนดั้งเดิมท่ีอยูใน 

Western Sahara) เทานั้น ในขณะท่ีกลุม Polisario Front เรียกรองใหมีการจัดการลงประชามติกำหนดใจ

ตนเองเพ่ือแยกตัวเปนเอกราชจากโมร็อกโก โดยท่ีผานมา UN เขามามีบทบาทในการเจรจาสันติภาพเพ่ือไกลเกลี่ย

ยุติปญหาดังกลาว โดยจัดเจรจาสันติภาพ Western Sahara แลว 2 ครั้ง ที่สวิตเซอรแลนดเมื่อ ธ.ค.2561 

และ มี.ค.2562 แตผลการประชุมมีความคืบหนาเพียงเล็กนอย และยังไมมีแนวโนมคลี่คลายปญหาในอนาคต

อันใกล  อยางไรก็ดี การท่ี UN ตออายุ MINURSO อยางตอเนื่อง ชวยลดการเผชิญหนาทางทหารระหวางคู

ขัดแยงได  

 4. ปญหาผูอพยพ โมร็อกโกประสบปญหาผูลักลอบอพยพไปยังยุโรปทางทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

เฉพาะอยางยิ่งสเปน โดย EU ประเมินวา มีผูลักลอบอพยพจากโมร็อกโกไปยุโรปประมาณปละ 120,000 คน 

และมีผูถูกจับกุมและเสียชีวิตระหวางเดินทางขามทะเลเมดิเตอรเรเนียนอีกหลายพันคน ท้ังนี้ ยุโรปให

ความสำคัญกับการแกไขปญหาผูอพยพชาวแอฟริกา เนื่องจากหวงกังวลปญหาการกอการราย 

 

ความสัมพันธไทย-โมร็อกโก  

 ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับโมร็อกโกเม่ือ 4 ต.ค.2528 โดยเม่ือ มี.ค.2537 ไทย

เปด สอท. ประจำราบัต สวนโมร็อกโกเปด สอท. ณ กรุงเทพฯ เม่ือ ส.ค.2537 ความสัมพันธระหวางไทยกับ

โมร็อกโกเปนไปอยางราบรื่น และมีความพยายามท่ีจะพัฒนาสัมพันธใหใกลชิดกันมากข้ึน  

 ท้ังสองฝายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอยางสม่ำเสมอ และมีกลไกเสริมสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือทวิภาคี เชน การประชุม Political Consultations ระหวางกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝาย 

สภาธุรกิจไทย-โมร็อกโก และกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โมร็อกโก นอกจากนี้ โมร็อกโกเคยใหการ

สนับสนุนไทยในเวที OIC และแสดงความเขาใจในสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต อีกท้ังยังแสดงความ

พรอมท่ีจะสนับสนุนไทยในการสงเสริมอิสลามศึกษาตามแนวทางสายกลาง เพ่ือตอสูกับแนวคิดของกลุมสุดโตง 

โดยโมร็อกโกใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแกนักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน เปนประจำทุกป ตั้งแตป 2537 

โดยนักศึกษาไทยสวนใหญ เรียนดานอิสลามศึกษา เชน มหาวิทยาลัย Cadi Ayyad และมหาวิทยาลัย 

Mohammed V เปนตน 
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  ปจจุบัน โมร็อกโกตองการขยายความสัมพันธกับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น รวมท้ังไทย ดวยการ

เพิ่มความรวมมือหลากหลายกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ด 

ที่ 6 ใหความสำคัญกับบทบาทการเปนหุนสวนทวิภาคีของอาเซียนกับโมร็อกโกในลักษณะเปนความรวมมือ 

ใต-ใต (South-South Cooperation-SSC) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางประเทศกำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

วิชาการ ท้ังนี้ โมร็อกโกเขาเปนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty 

of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) เม่ือ 6 ก.ย.2559 โดยเปนประเทศแรกในภูมิภาคแอฟริกา

และอาหรับท่ีเขารวมในสนธิสัญญาดังกลาว การเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาของคณะกรรมาธิการแมน้ำโขง 

(Mekong River Commission-MRC) และการสมัครเปนคูเจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียน (Sectoral Dialogue 

Partner-SDP) เมื่อ 29 พ.ย.2559 ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาถึงความเกี่ยวพันระหวางกัน ทั้งนี้ 

นโยบายตางประเทศของโมร็อกโกตอประเทศสมาชิกอาเซียนมีพัฒนาการท่ีดีมาโดยตลอด โมร็อกโกมีความคืบหนา

ในการดำเนินความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ เปนอยางดี เฉพาะอยางยิ่งกับมาเลเซีย เวียดนาม และไทย ปจจุบัน

โมร็อกโกมี สอท.แลว ใน 5 ประเทศของอาเซียน ไดแก มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย  

 เม่ือป 2563 มีชาวโมร็อกโกเดินทางมาไทย 3,417 คน (ขอมูลจาก สตม.) ปจจุบัน มีคนไทย

ในโมร็อกโกมีจำนวน 328 คน (กรมการกงสุลป 2563) สวนใหญเปนพนักงานรานนวดแผนโบราณ รานอาหาร 

และเปนชางฝมือในโรงงานเครื่องประดับ และเปนนักศึกษา 63 คน สวนใหญเรียนดานเทววิทยา อิสลามศึกษา 

เนื่องจากขอจำกัดทางดานภาษา (ไมรูภาษาฝรั่งเศส)   

 การคาระหวางไทยกับโมร็อกโก เม่ือป 2563 มีมูลคา 139 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทย

สงออกไปยังโมร็อกโกมูลคา 90 ลานดอลลารสหรัฐ (ลดลง 29.54) และนำเขาจากโมร็อกโกมูลคา 49 ลาน

ดอลลารสหรัฐ (ลดลง 13.76 %) โดยไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามูลคา 41 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาท่ี

ไทยนำเขาจากโมร็อกโกท่ีสำคัญ ไดแก สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง เสื้อผาสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา สินแรโลหะ

อ่ืน ๆ ไดโอดทรานซิสเตอร เปนตน  

 สินคาที่ไทยสงออกไปยังโมร็อกโกยังคอนขางจำกัดอยูในกลุมสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก 

โดยเฉพาะรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ เสนใยประดิษฐ ผลิตภัณฑยาง 

เปนตน ปจจุบัน ไทยมุงสงเสริมการสงออกสินคาประเภทอ่ืน ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะสินคาในกลุมอาหารและ

เครื่องดื่ม ซ่ึงไทยมีศักยภาพและมีความไดเปรียบในการแขงขัน โดยการสงออกสินคาอาหารของไทยหลาย

รายการติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศท่ีสงออกไปยังโมร็อกโก เชน ขาว ผักผลไมแปรรูป สินคาอาหารแปรรูป

อ่ืน ๆ และยังมีแนวโนมอัตราการขยายตัวมากข้ึนในอนาคต โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทางการคาและ

ประชาสัมพันธภาพลักษณสินคาอาหารไทยในโมร็อกโกอยางตอเนื่อง  

  สำหรับการลงทุน โมร็อกโกเขาลงทุนในบริษัท O’BRILLANT ASIA PACIFIC CO., LTD. ซ่ึงเปน

บริษัทผลิตเครื่องประดับและชิ้นสวน มีมูลคาการลงทุนท้ังสิ้น 20 ลานบาท สวนบริษัท Minor Group ของไทย

จะเขาลงทุนในโมร็อกโกสรางโรงแรม Anantara al Houara Tangier Resort ท่ีเมืองแทนเจียร จะเปดทำการ

ในป 2565  
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 ขอตกลง/ความตกลงท่ีลงนามแลว จำนวน 8 ฉบับ ไดแก 1) ความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศ 

ป 2541 2) ความตกลงวาดวยการขนสงทางทะเล ป 2542 3) ความตกลงวาดวยการคา ป 2543 4) ความตกลงวา

ดวยการยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ 

ป 2558 5) พิธีสารวาดวยการปรึกษาหารือและความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศไทย และ

กระทรวงการตางประเทศโมร็อกโก ป 2558 6) บันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ ป 2558 

7) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานศุลกากร ป 2559 และ 8) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ดานการศึกษาและการวิจัยไทย-โมร็อกโก ป 2561 

 

--------------------------------------------------- 
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สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดท่ี 6 

(King Mohammed VI) 

 

ตำแหนง กษัตริยหรือสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคท่ี 3 ของโมร็อกโกท่ีปกครองประเทศหลัง

 ไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสเม่ือป 2499 

 

ประสูติ 21 ส.ค.2506 (พระชนมพรรษา 59 พรรษา/ป 2565) ท่ีกรุงราบัต โมร็อกโก  

 มีพระฉายาวา M6 หรือ bachelor playboy เปนโอรสในกษัตริย Hassan II  

 และมเหสี Lalla Latifa Hammou (มาจากชนเผาเบอรเบอร) เปนพระราชโอรส

 พระองคโต ดำรงตำแหนงมกุฎราชกุมารตั้งแตประสูติ มีพระอนุชา 1 พระองค  

 (เจาชาย Moulay Rachid) และพระขนิษฐภคินี 3 พระองค ไดแก  

 เจาหญิง Lalla Meryem เจาหญิง Lalla Asma และเจาหญิง Lalla Hasna 

 

การศึกษา ทรงเขารับการศึกษาทางศาสนาและหลักสูตรสามัญควบคูกันต้ังแตพระชนมายุ 4 

 พรรษาในพระราชวัง ทรงจบการศึกษาข้ันปริญญาตรีเม่ือป 2524 และทรงศึกษา

 ตอดานกฎหมายท่ี College of law of the Mohammed V University  

 ท่ี Agdal ในกรุงราบตั (ท่ีมีการบรรยายจากมหาวิทยาลัย Imperial College และ  

 University of Rabat) เม่ือป 2528 จบการศึกษาระดับปริญญาโทดานการเมือง  

 Certificatd’Études Supérieures (CES) เม่ือป 2530 และปริญญาเอกดานกฎหมาย  

 a Diplôme d’Études Approfondies DEA จาก University of Nice Sophia Antipolis 

 ฝรั่งเศส เม่ือป 2545 นอกจากนี้ ทรงไดรับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (doctor honoris 

 causa) จาก George Washington University สหรัฐฯ เม่ือ 22 มิ.ย.2553 จากการ

 สงเสริมประชาธิปไตยในโมร็อกโก 
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สถานภาพทางครอบครัว  ทรงอภิเษกสมรสกับนาง Salma Bennani (H.R.H. Princess Laalla Salma)  

 มีพระราชโอรส 1 พระองค และพระธิดา 1 พระองค ไดแก มกุฎราชกุมาร  

 Moulay Hassan (พระชนมายุ 17 พรรษา/ป 2564) และเจาหญิง Lalla  

 Khadija (พระชนมายุ 13 พรรษา/ป 2564)  

 

พระราชประวัติการทำงาน 

ป 2535-2537 ทรงดำรงตำแหนงพันตรีในกองทัพโมร็อกโก และ Coordinator of the Offices 

 and Services of the Royal Armed Forces  

ป 2537 ทรงดำรงตำแหนงประธาน High Council of Culture และผูบัญชาการทหาร 

 Royal  Moroccan Army จนถึงป 2542 

30 ก.ค.2542 ทรงข้ึนครองราชยตอจากกษัตริยฮัสซันท่ี 2 พระราชบิดา 

 

พระราชประวัติท่ีนาสนใจ  

 สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดท่ี 6 และราชตระกูล ถือหุนใน ONA Group เปน

กลุมธุรกิจเหมืองแร การแปรรูปอาหาร การคา และธุรกิจดานการเงิน เม่ือป 2554 Forbes ประเมินวา ทรงมี

พระราชทรัพยประมาณ 2,000 ลานดอลลารสหรัฐ  

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีโมร็อกโก 

 

นายกรัฐมนตรี   Aziz Akhannouch 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Abdelouafi Laftit 

รมว.กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือ  Nasser Bourita 

รมว.กระทรวงยุตธิรรม  Abdellatif Ouahbi 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  Nadia Fettah Alaoui  

รมว.กระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม  Ahmed Toufiq 

รมว.กระทรวงเครื่องมือและน้ำ  Nizar Baraka 

รมว.กระทรวงการวางแผนแหงชาติ ผังเมือง และนโยบายการเคหะและผังเมือง  Fatima Ezzahra El Mansouri  

รมว.กระทรวงเกษตร การประมง การพัฒนาชนบท น้ำ และปาไม Mohamed Sadiki 

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยวิทยาศาสตร และนวัตกรรม Abdellatif Miraoui 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการสื่อสาร  Mohamed Mehdi Bensaid 

รมว.กระทรวงคมนาคม และโลจิสติกส  Mohamed Abdeljalil 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Nabila Rmili 

รมว.กระทรวงพลังงาน และการพัฒนาอยางยั่งยืน  Leila Benali 

รมว.กระทรวงการศึกษาแหงชาติ เด็กกอนวัยเรียน และกีฬา  Chakib Benmoussa 

รมว.กระทรวงความครอบคลุมทางเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดเล็ก การจางงาน และทักษะ Mohamed Amkraz 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม และการคา   Ryad Mezzour 

รมว.กระทรวงทองเท่ียว หัตถกรรม และเศรษฐกิจสังคม  Fatim-Zahra Ammor  

รมว.กระทรวงความเปนปกแผนทางสังคม ความครอบคลุมทางสังคม และครอบครัว Aouatif Hayar 

เลขาธิการรัฐบาล   Mohammed Hajoui 

 

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

 

           (พ.ย.2564) 

 

 

 

 


