
                                                    ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

1 

 
สาธารณรัฐจิบูตี 

Republic of Djibouti 
 

 
 

เมืองหลวง  จิบูตี  

 

ท่ีต้ัง  ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ติดอ7าวเอเดนและทะเลแดง บริเวณเส<นละติจูด 11.35  

องศาเหนือ และเส<นลองจิจูด 43.09 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 23,200 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 528 กม. 

และมีชายฝQRงยาว 314 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับเอริเทรีย 125 กม. 

 ทิศใต< และทิศตะวันตก ติดกับเอธิโอเปVย 342 กม.  

 ทิศตะวันออก ติดกับอ7าวเอเดน 314 กม. และโซมาเลีย 61 กม. 
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ภูมิประเทศ  ท่ีราบชายฝQRง มีภูเขา Mousa Ali, Goda และ Arrei ล<อมรอบ จึงมีท่ีราบสูงและเทือกเขาหลายแห7ง 

ตอนใต<ของประเทศมีทะเลทรายช่ือ Grand Bara  

 

ภูมิอากาศ  ร<อนแห<งแบบทะเลทราย 

 

ประชากร  1,002,197 คน (พ.ย.2565) 

 

รายละเอียดประชากร  เปmนชาวโซมาลี 60% อาฟารo (Afar) 35% อ่ืน ๆ (อาหรับ เยเมน ฝร่ังเศส เอธิโอเปVย 

และอิตาลี) 5% อัตราส7วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปV) 29.97% วัยรุ7นถึงวัยกลางคน (15-64 ปV) 

66.06% วัยชรา (65 ปVข้ึนไป) 3.97% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 67 ปV เพศชายประมาณ 65 ปV เพศ

หญิงประมาณ 70 ปV อายุเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 24.9 ปV เพศชายประมาณ 23 ปV เพศหญิงประมาณ 

26.4 ปV อัตราการเกิด 22.25 คนต7อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.13 คนต7อประชากร 1,000 คน อัตรา

การเพ่ิมของประชากร 1.97%  

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 94% และคริสตo 6% 

 

ภาษา  ฝร่ังเศสและอาหรับ เปmนภาษาราชการ รวมถึงมีการใช<ภาษาโซมาลี และอาฟารo 

 

การศึกษา  อัตราการรู<หนังสือ เพศชาย 78% เพศหญิง 58.4%  

 

การก0อต้ังประเทศ  จิบูตีเคยอยู7ภายใต<การปกครองของฝรั่งเศส และได<รับเอกราชเมื่อ 27 มิ.ย.2520 โดย

นาย Hassan Gouled Aptidon ดำรงตำแหน7งประธานาธิบดีคนแรกของจิบูตี ภายใต<ระบบพรรคการเมืองเดียว

จนถึงปV 2542 เกิดสงครามกลางเมืองจากความขัดแย<งของชนเผ7า Issa และ Afar จนกระท่ัง ธ.ค.2537       

จึงลงนามความตกลงสันติภาพและมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปmนครั้งแรกในปVเดียวกัน โดยนาย Ismaïl 

Omar Guelleh ดำรงตำแหน7งประธานาธิบดี 4 สมัย (ปV 2542-ปQจจุบัน)  

 

วันชาติ 27 มิ.ย.  ซ่ึงเปmนวันท่ีได<รับเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือปV 2520 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐก่ึงประธานาธิบดี  

 ฝ�ายบริหาร :  ประธานาธิบดีเปmนประมุข มาจากการเลือกต้ัง วาระ 5 ปV และไม7จำกัดวาระ   

การดำรงตำแหน7ง ผู<ลงสมัครรับเลือกต้ังต<องอายุไม7เกิน 75 ปV การเลือกต้ังคร้ังล7าสุดเม่ือ 9 เม.ย.2564 นาย Ismaïl 

Omar Guelleh ชนะเลือกต้ังด<วยคะแนนเสียง 97.3% เหนือนาย Zakaria Ismaïl Farah คู7แข7งท่ีได< 2% 
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โดยเปmนประธานาธิบดีสมัยท่ี 5 อยู7ในตำแหน7งมาต้ังแต7 8 พ.ค.2542 ประธานาธิบดีมีอำนาจในการแต7งต้ัง 

นรม. ซ่ึงเปmนหัวหน<ารัฐบาล การเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังต7อไปจะจัดข้ึนในปV 2569 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ :  ระบบสภาเดียว คือ สภาแห7งชาติ (National Assembly) อดีตคือ Chamber 

of Deputies หรือ Chambre des Députés มีสมาชิก 65 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงในระบบเขตหน่ึง

หลายท่ีน่ัง (หรือ Plurality-at-large voting โดยใช<เขตประเทศเปmนเขตเลือกต้ังเดียว) 52 คน และระบบสัดส7วน 

13 คน วาระ 5 ปV การเลือกต้ังคร้ังล7าสุดเม่ือ 23 ก.พ.2561 (คร้ังต7อไปกำหนดจัดใน ก.พ.2566) 

 ฝ�ายตุลาการ :  ศาลฎีกา และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลลำดับรอง ได<แก7 ศาลอุทธรณo 

ศาลช้ันต<น ศาลจารีตประเพณี และศาลมลรัฐ (State Court)  

 พรรคการเมืองสำคัญ :  1) พรรค People’s Rally for Progress (RPP) ซ่ึงเปmนพรรครัฐบาล 

และประธานาธิบดี Ismaïl Omar Guelleh เปmนหัวหน<าพรรค และร7วมอยู7ใน Union for the Presidential 

Majority ซ่ึงเปmนการรวมตัวของพรรคในรัฐบาลผสม 2) พรรค Djibouti Development Party (PDD) และ 

3) พรรค Centre for United Democrats (CDU) 

 

เศรษฐกิจ จิบูตีเปmนจุดยุทธศาสตรoท่ีสำคัญของแอฟริกา เช่ือมระหว7างอ7าวเอเดนกับทะเลแดง เปmนเส<นทาง

การเดินเรือและเปmนจุดผ7านในการขนถ7ายน้ำมันเช้ือเพลิงจากอ7าวอาหรับ (อ7าวเปอรoเซีย) ไปยังคลองสุเอซและ

แหลม Good Hope ของแอฟริกาใต< ท7าเรือของจิบูตีจึงเปmนศูนยoกลางขนถ7ายและกระจายสินค<าเข<าสู7ภูมิภาค

แอฟริกาเหนือและตะวันออก โดยเฉพาะเอธิโอเปVย  

 จิบูตีให<ความสำคัญกับการพัฒนาระบบท7าเรือเปmนอย7างมาก โดยทำความตกลงร7วมกับบริษัท

ของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตสoและจีน ทำโครงการพัฒนาท7าเรือใหม7ท่ีเมืองโดราเลหo (Doraleh) ซ่ึงอยู7ห7าง

จากท7าเรือเก7าประมาณ 10 กม. โดยมีเป�าหมายเพ่ือให<ท7าเรือโดราเลหoเปmนศูนยoกลางการค<าและอุตสาหกรรม

แบบปลอดภาษี รวมถึงจุดขนถ7ายสินค<าและน้ำมันท่ีสำคัญของจะงอยแอฟริกา (Horn of Africa) และต<องการ

ยกระดับขีดความสามารถของเมืองท7าให<ทัดเทียมกับท7าเรือมอมบาซา (Mombasa) ของเคนยา 

 การท่ีจิบูตีมีพ้ืนท่ีน<อยและแห<งแล<ง ทำให<ผลผลิตการเกษตรมีน<อย จำเปmนต<องนำเข<าสินค<า

อาหารส7วนใหญ7 เศรษฐกิจและรายได<หลักมาจากภาคบริการเก่ียวกับการขนส7ง และระบบท7าเรือท่ีทันสมัย 

โดยเศรษฐกิจจิบูตีเร่ิมฟ��นตัวเม่ือปV 2564 อยู7ท่ี 3.9% ของ GDP เพ่ิมข้ึนจากปV 2563 ท่ีอยู7ท่ี 1.2% จากการ

กระตุ<นภาคบริการ ซ่ึงเปmนส7วนทำให<เศรษฐกิจเติบโตประมาณ 3 ใน 4 ของ GDP โดยเฉพาะกิจการท่ีท7าเรือ 

ท้ังน้ี จิบูตีอยู7ระหว7างพัฒนาสาธารณูปโภคทางการส่ือสาร อาทิ โครงข7ายอินเทอรoเน็ต และการพัฒนา

สถาปQตยกรรมโทรคมนาคมภายใต<ระบบ 5G ภายหลังจากปQญหาการแพร7ระบาดของโรค COVID-19  

  

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  ฟรังกoจิบูตี (Djibouti Franc) หรือ DJF 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 ดอลลาร]สหรัฐ :  177.78 ฟรังกoจิบูตี (พ.ย.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 บาท :  4.25 ฟรังกoจิบูตี (พ.ย.2565) 
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ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปV 2564) 

ผลิตภัณฑoมวลรวมในประเทศ (GDP) :  3,371 ล<านดอลลารoสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  4.3%  

รายได<เฉล่ียต7อหัวต7อปV :  3,363.7 ดอลลารoสหรัฐ  

แรงงาน :  224,866 คน  

อัตราการว7างงาน :  28.4%  

อัตราเงินเฟ�อ :  1.2%  

ผลผลิตทางการเกษตร :  ผลไม< ผัก แพะ แกะ อูฐ หนังสัตวo 

ผลผลิตอุตสาหกรรม :  อุตสาหกรรมการก7อสร<าง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขนส7ง 

ดุลการค<าระหว7างประเทศ :  ขาดดุล 320 ล<านดอลลารoสหรัฐ  

มูลค7าการส7งออก :  5,670 ล<านดอลลารoสหรัฐ  

สินค<าส7งออก :  แกะ แพะ สัตวoอ่ืน ๆ กาแฟ ถ่ัวเมล็ดแห<ง ถ่ัวเหลือง 

คู7ค<าส7งออกท่ีสำคัญ :  ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ไนจีเรีย สหราชอาณาจักร และเนเธอรoแลนดo  

มูลค7าการนำเข<า :  5,990 ล<านดอลลารoสหรัฐ  

สินค<านำเข<า :  ผลิตภัณฑoป¡โตรเลียม น้ำมันปาลoม น้ำตาลทรายดิบ (raw sugar) เหล็กเคลือบ และแร7ธาตุ

ผสมหรือปุ£ยเคมี 

คู7ค<านำเข<าท่ีสำคัญ :  จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตสo อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

ทรัพยากรธรรมชาติ :  มีการใช<พลังงานความร<อนใต<พิภพ ทองคำ ดินเหนียว หินแกรนิต หินปูน หินอ7อน เกลือ 

หินแร7ภูเขาไฟ ยิปซัม และป¡โตรเลียม 

  

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร :  งบประมาณด<านการทหาร 26.5 ล<านดอลลารoสหรัฐ หรือคิดเปmนประมาณ 4.4% 

ของ GDP (ปV 2559)  กำลังพลรวม ทหาร 10,450 นาย  ทบ. 8,000 นาย ทร. 200 นาย (รวมกองกำลังชายฝQRง)  

ทอ. 250 นาย  ตร. ตำรวจ (Gendarmerie) 2,000 นาย และ กองกำลังรักษาความสงบแห7งชาติ 2,650 นาย 

โดยกองกำลังรักษาความสงบแห7งชาติประกอบด<วย ตำรวจ (National Police Force) 2,500 นาย กับหน7วย

รักษาการณoชายฝQRง 150 นาย 

 นอกจากน้ี จิบูตีส7งกองกำลังร7วมในภารกิจสหภาพแอฟริกันในโซมาเลีย (AMISOM) จำนวน 

1,800 นาย  

 ยุทโธปกรณ]สำคัญ :   

 ทบ. ได<แก7 รถหุ<มเกราะโจมตีรถถัง (ASLT) รุ7น PTL-02 Assaulter อย7างน<อย 3 คัน รถหุ<มเกราะ

ลาดตระเวน (RECCE) รุ7น AML-60 จำนวน 4 คัน รุ7น AML-90 จำนวน 17 คัน รุ7น BRDM-2 จำนวน 2 คัน        

รุ7น VBL จำนวน 15 คัน รถรบทหารราบ (IFV) รุ7น BTR-80A จำนวน 8 คัน รุ7น Ratel 20 จำนวน 16 คัน           

รถสายพานลำเลียงพลหุ<มเกราะ (APC) รุ7นต7าง ๆ จำนวน 43 คัน ยานยนตoอเนกประสงคoหุ<มเกราะ (AUV)          
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รุ7น Cougar 4x4 จำนวน 10 คัน รุ7น CS/VN3B จำนวน 2 คัน รุ7น PKSV จำนวน 10 คัน ป�นไร<แรงสะท<อนถอยหลัง 

(RCL) ต7อสู<รถถัง รุ7น M40A1 จำนวน 16 กระบอก ป�นใหญ7รุ7นต7าง ๆ จำนวน 76 กระบอก ป�นต7อสู<อากาศยาน 

อย7างน<อย 15 กระบอก  

 ทร. ได<แก7 เรือเร็วตรวจการณo (PBF) รุ7น Battalion-17 จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณo (PB)      

รุ7นต7าง ๆ จำนวน 10 ลำ เรือยกพลขนาดใหญ7 (LCT) รุ7น EDIC 700 จำนวน 1 ลำ 

 ทอ. ได<แก7 บ.ลำเลียงเบา รุ7น Cessna U206G stationair จำนวน 1 เคร่ือง รุ7น Cessna U208 

Caravan จำนวน 1 เคร่ือง รุ7น Y-12E จำนวน 2 เคร่ือง รุ7น L-410UVP Turbolet จำนวน 1 เคร่ือง รุ7น MA60 

จำนวน 1 เคร่ือง ฮ.โจมตี รุ7น Mi-35 Hind จำนวน 2 เคร่ือง ฮ.อเนกประสงคo (MRH)  รุ7น Mi-17 Hip จำนวน        

1 เคร่ือง รุ7น AS365F Dauphin จำนวน 4 เคร่ือง รุ7น Z-9WE จำนวน 1 เคร่ือง ฮ.ลำเลียง (TPT) ขนาดกลางและ

ขนาดเบา จำนวน 3 เคร่ือง  

  

ปcญหาด#านความม่ันคง 

 1) การหล่ังไหลของผู<อพยพและผู<ล้ีภัยจากประเทศเพ่ือนบ<าน โดยจิบูตีมีภูมิรัฐศาสตรoท่ี

เช่ือมโยงกับยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทำให<จิบูตีกลายเปmนประเทศทางผ7านของผู<อพยพไปยัง

ภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมท้ังยังต<องรองรับผู<อพยพและผู<ล้ีภัยจำนวนกว7า 30,000 คน (คิดเปmนสัดส7วน 1 ต7อ 30 ของ

จำนวนประชากรจิบูตี) ส7วนใหญ7มาจากโซมาเลียและเอธิโอเปVย บางส7วนมาจากเอริเทรียและเยเมน 

ขณะเดียวกันมีผู<อพยพย<ายถ่ินท่ีเข<ามาอาศัยในจิบูตีอีกกว7า 100,000 คน ส7วนใหญ7มาจากเอธิโอเปVย 

 2) ปQญหาความยากจน ประชากรของจิบูตีประมาณ 34.1% เม่ือปV 2564 อยู7ในภาวะ

ยากจน เฉพาะอย7างย่ิงในพ้ืนท่ีชนบท  

 3) จิบูตีอาจติดกับดักหน้ีของจีน เน่ืองจากสัดส7วนหน้ีต7อ GDP ของจิบูตีเพ่ิมข้ึน โดยปV 2564 

จิบูตีมีหน้ีสาธารณะอยู7ท่ี 1,550 ล<านดอลลารoสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปV 2563 จำนวน 151 ล<านดอลลารoสหรัฐ  

 4) การรักษาดุลความสัมพันธoของประเทศต7าง ๆ ท่ีสร<างฐานทัพในจิบูตี เช7น สหรัฐฯ จีน 

อิตาลี ฝร่ังเศส เยอรมนี ยูกันดา สเปน และซาอุดีอาระเบีย รวมถึงประเทศท่ีพยายามจะสร<างฐานทัพในจิบูตี 

เน่ืองจากเปmนแหล7งรายได<สำคัญทางหน่ึงของจิบูตี 

 

สมาชิกองค]การระหว0างประเทศ ท่ีสำคัญ เช7น ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, COMESA, FAO, G-77, 

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

ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINURSO, NAM, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, 

UNWTO, UPU, WCO, WHO, WFTU, WIPO, WMO, WTO 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  จิบู ตีมีท7าอากาศยาน 13 แห7ง ท7าอากาศยานนานาชาติ 1 แห7ง คือ          

ท7าอากาศยาน Djibouti-Ambouli International Airport ในกรุงจิบูตี เส<นทางรถไฟระยะทาง 97 กม. ถนน

ระยะทาง 2,893 กม. และท7าเรือสำคัญ ได<แก7 Port Djibouti การโทรคมนาคม : โทรศัพทoพื ้นฐาน
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ให<บริการ 38,866 เลขหมาย โทรศัพทoเคล่ือนท่ี 434,035 เลขหมาย รหัสโทรศัพทo +253 จำนวนผู<ใช<

อินเทอรoเน็ตคิดเปmน 59% ของจำนวนประชากร (ปV 2563) รหัสอินเทอรoเน็ต .dj  เว็บไซตoการท7องเท่ียว : 

guide.visitdjibouti.dj 

 

การเดินทาง ไม7มีเท่ียวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงจิบูตี สามารถเดินทางได<ด<วยสายการบินท่ี

หลากหลาย เช7น Ethiopian Airways, Kenya Airways และ Turkish Airlines โดยใช<เวลาเดินทางระหว7าง 

14-25 ชม. เวลาท่ีจิบูตีช<ากว7าไทย 4 ชม. หนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทต<องขอรับการตรวจลงตราท่ี 

สอท.ฝร่ังเศสประจำไทย ก7อนเดินทางเข<าจิบูตี 

 

สถานการณ]สำคัญท่ีน0าติดตาม การดำเนินการตามยุทธศาสตรoของรัฐบาลเพ่ือให<จิบูตีเปmนศูนยoกลาง

การค<า การขนส7ง และด<านดิจิทัลของภูมิภาค  

 

ความสัมพันธ]ไทย-จิบูตี 

 ความสัมพันธoด<านการทูต 

 ไทยกับจิบูตีสถาปนาความสัมพันธoทางการทูตเม่ือ 1 เม.ย.2529 โดยไทยมอบหมายให< สอท. 

ณ กรุงไคโร อียิปตo มีเขตอาณาครอบคลุมจิบูตี ขณะท่ีจิบูตีมอบหมายให< สอท.จิบูตี ณ กรุงโตเกียว ญ่ีปุ�น      

มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย เอกอัครราชทูตจิบูตีประจำประเทศไทยคนปQจจุบันช่ือ นายอาหoเมด อาเรตา 

อาลี (Ahmed Araita Ali) โดยมีถ่ินพำนัก ณ กรุงโตเกียว และได<แต7งต้ังให<นายฮงฑoทัย แซ7ตัน เปmนกงสุล

กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐจิบูตีประจำประเทศไทย 

 ความสัมพันธoทางเศรษฐกิจ 

 การค<าระหว7างไทย-จิบูตีเม่ือปV 2564 มีมูลค7า 36.84 ล<านดอลลารoสหรัฐ ไทยส7งออกให<จิบูตี 

36.72 ล<านดอลลารoสหรัฐ และนำเข<าจากจิบูตี 0.13 ล<านดอลลารoสหรัฐ ทำให<ไทยได<เปรียบดุลการค<าจิบูตี 

36.59 ล<านดอลลารoสหรัฐ และในช7วง ม.ค.-ก.ย.2565 การค<าไทย-จิบูตี มีมูลค7า 26.80 ล<านดอลลารoสหรัฐ 

ส7งออก 26.79 ล<านดอลลารoสหรัฐ และนำเข<า 0.01 ล<านดอลลารoสหรัฐ   

 สินค<าท่ีไทยส7งออกไปจิบูตี ได<แก7 เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑoเซรามิก ผ<าผืน เคมีภัณฑo อาหารทะเล

กระป£องและแปรรูป ผลิตภัณฑoยาง รถยนตo อุปกรณoและส7วนประกอบ  

 สินค<าท่ีไทยนำเข<า ได<แก7 วงจรพิมพo สัตวoน้ำสด แช7เย็น แช7แข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป สัตวo

มีชีวิตไม7ได<ทำพันธุo เน้ือสัตวoสำหรับการบริโภค ผลิตภัณฑoทำจากยาง ผลิตภัณฑoโลหะ  

 

  --------------------------------------------------- 
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นาย Ismaïl Omar Guelleh 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีจิบูตี (สังกัดพรรค People’s Rally for Progress-RPP)  

เกิด 27 พ.ย.2490 (อายุ 76 ปV/ปV 2566) ท่ี Dire Dawa ในเอธิโอเปVย ในกลุ7ม

ชนเผ7า Mamassan ซ่ึงเปmนชนเผ7าในสาย Dir Issa อพยพมาอยู7ในจิบูตี

พร<อมครอบครัวในช7วงปV 2503  

  

ศาสนา   อิสลาม (ซุนนี)  

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Kadra Mahamoud Haid มีบุตรสาว 2 คน และบุตรชาย 

1 คน ได<แก7 นาง Haïbado Ismaïl Omar นาง Fatouma-Awo Guelleh และ

นาย Abdinasir Omar Saalah (บางท่ีระบุว7าช่ือนาย Aynache Omar 

Guelleh) นอกจากน้ี ยังมีบุตรชายท่ีเกิดจากการสมรสคร้ังก7อนจำนวน 1 คน 

ช่ือนาย Liban Omar Guelleh 

 

การศึกษา วัยเด็กเข<ารับการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาอิสลามแบบด้ังเดิมท่ี    

เอธิโอเปVย รับการฝ°กอบรมจากหน7วยความม่ันคงแห7งชาติโซมาเลีย และ

หน7วยข7าวกรองฝร่ังเศส  

 

ประวัติทางการเมือง    

ไม7ระบุปV    - ก7อนลงเล7นการเมือง เคยรับราชการตำรวจและดำรงตำแหน7งช้ันประทวน  

ต7อมาเม่ือจิบูตีได<รับเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือปV 2520 นาย Guelleh ดำรง 

ตำแหน7งหัวหน<าหน7วยตำรวจลับของจิบูตี ในยุคท่ีนาย Hassan Gouled 

Aptidon ซ่ึงเปmนลุงของนาย Guelleh ดำรงตำแหน7งประธานาธิบดีจิบูตี 

นาย Guelleh มีความฝQนท่ีจะเปmนผู<สืบทอดทางการเมืองของนาย Hassan 



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 8 

โดยนาย Guelleh ให<ความสนใจศึกษาแนวทางการเมือง โดยเฉพาะการ

ใช<แนวทางนโยบาย “แบ7งแยก และปกครอง” 

ปV 2542    - หลังจากนาย Gouled ประกาศวางมือทางการเมืองเม่ือ 4 ก.พ.2542   

พรรค People’s Rally for Progress (RPP) ซ่ึงเปmนพรรครัฐบาล และ

พรรค Front for the Restoration of Unity and Democracy 

(FRUD) ร7วมกันตัดสินใจเลือกนาย Guelleh เปmนผู<ลงสมัครชิงตำแหน7ง

ประธานาธิบดีในนามของพรรค ซ่ึงนาย Guelleh ชนะการเลือกต้ังเม่ือ  

9 เม.ย.2542  

7 ต.ค.2547   - นาย Guelleh ได<รับเลือกให<เปmนผู<แทนพรรค RPP ลงสมัครชิงตำแหน7ง 

ประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 ซ่ึงได<รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองส7วนใหญ7

ของจิบูตีและเปmนผู<ลงสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดีเพียงคนเดียว โดย

ได<รับเลือกต้ังด<วยคะแนนเสียง 100% เม่ือ 8 เม.ย.2548  

7 พ.ค.2548    - สาบานตนเข<ารับตำแหน7งประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 (วาระ 6 ปV) 

ปV 2553  - นาย Guelleh กดดันให<รัฐสภาจิบูตีแก<ไขรัฐธรรมนูญให<ประธานาธิบดี 

สามารถดำรงตำแหน7งได<ไม7จำกัดสมัย ทำให<นาย Guelleh สามารถลงสมัคร 

รับเลือกต้ังเปmนคร้ังท่ี 3 เม่ือปV 2554 ทำให<เกิดการประท<วงคร้ังใหญ7ของ

ประชาชน แต7การประท<วงยุติลงอย7างรวดเร็วและเปmนสาเหตุทำให<พรรค

ฝ�ายค<านคว่ำบาตรการเลือกต้ังเม่ือปV 2554 จึงมีพรรคการเมืองขนาดเล็ก

เพียงพรรคเดียวลงสมัครรับเลือกต้ังแข7งกับพรรค RPP ซ่ึงนาย Guelleh 

ชนะการเลือกต้ังด<วยคะแนน 80% แต7 Human Rights Watch วิจารณoว7า 

การเลือกต้ังไม7บริสุทธ์ิยุติธรรม โดยเฉพาะเม่ือผู<นำพรรคฝ�ายค<านถูกจำคุก

ก7อนการเลือกต้ังถึง 2 คร้ัง ทำให<นาย Guelleh ให<คำม่ันว7าจะไม7ลงสมัคร

รับเลือกต้ังเปmนสมัยท่ี 4  

8 เม.ย.2559   - ประธานาธิบดีสมัยท่ี 4  

9 เม.ย.2564    - ประธานาธิบดีสมัยท่ี 5 โดยได<คะแนนเลือกต้ัง 97.3% ซ่ึงถือเปmนคะแนน

สูงท่ีสุดท่ีนาย Guelleh เคยได<รับ 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีจิบูตี 
 

นรม.  Abdoulkader Kamil Mohamed 

รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตวo และประมง Mohamed Ahmed Awaleh 

รมว.กระทรวงงบประมาณ Isman Ibrahim Robleh 

รมว.กระทรวงส่ือสาร Radwan Abdillahi Bahdon 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Hassan Omar Mohamed Bourhan 

รมว.กระทรวงพาณิชยoและการท7องเท่ียว Mohamed Warsama Dirieh 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน  Ilyas Moussa Dawaleh 

รมว.กระทรวงพลังงาน Yonis Ali Guedi 

รมว.กระทรวงการต7างประเทศและความร7วมมือระหว7างประเทศ Mahamoud Ali Youssouf 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Ahmed Robleh Abdilleh, Dr. 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย Nabil Mohamed Ahmed 

รมว.กระทรวงการเคหะ Amina Abdi Aden 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Said Nouh Hassan 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและอาญา Ali Hassan Bahdon 

รมว.กระทรวงแรงงาน Omar Abdi Said 

รมว.กระทรวงกิจการมุสลิม วัฒนธรรม และทรัพยoสินการกุศล Moumin Hassan Barreh 

รมว.กระทรวงการศึกษาแห7งชาติและอาชีวศึกษา Moustapha Mohamtd Mahamoud 

รมว.กระทรวงส7งเสริมสตรีและการวางแผนครอบครัว Mouna Osman Aden 

รมว.กระทรวงสาธารณูปโภค Hassan Houmed Ibrahim 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคมและความเปmนเอกภาพ Ouloufa Ismail Abdo 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล<อมและการพัฒนาอย7างย่ังยืน Mohamed Abdoulkader Moussa Helem 

รมว.กระทรวงเยาวชนและวัฒนธรรม Hibo Moumin Assoweh, Dr. 

 

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

 (พ.ย.2565) 


