
    ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 1 

 
ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

(Kingdom of Morocco) 

 
 

เมืองหลวง ราบัต  

 

ท่ีต้ัง แอฟริกาเหนือ พ้ืนท่ี 446,550 ตร.กม. (ไม>รวมดินแดน Western Sahara) มีเขตแดนทางบก 

2,362.5 กม. ชายฝRSงทะเล 1,835 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับทะเลเมดิเตอรYเรเนียน และเมือง Ceuta (8 กม.) และเมือง Melilla 

  (10.5 กม.) ของสเปน ซ่ึงท้ังสองเมืองอยู>ทางทิศเหนือของแอฟริกา 

 ทิศใตe ติดกับดินแดน Western Sahara (444 กม.)  

 ทิศตะวันออก ติดกับแอลจีเรีย (1,900 กม.)  

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
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ภูมิประเทศ  ตอนกลางของประเทศเต็มไปดeวยภูเขาและท่ีราบสูง พ้ืนท่ีโดยรวมลeอมรอบดeวยเขตภูเขาและ

ชายฝRSงทะเลทางทิศเหนือ 

 

ภูมิอากาศ   แบบเมดิเตอรYเรเนียน แต>จะรeอนข้ึนเม่ือเขeามาในพ้ืนท่ีทางตะวันออกของประเทศ 

 

ประชากร   37,965,779 คน (ปn 2565) เปoนชาวอาหรับ-เบอรYเบอรY 99% อ่ืน ๆ 1% อัตราส>วนประชากร

จำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปn) 26% วัยรุ>นถึงวัยกลางคน (15-64 ปn) 66% วัยชรา (65 ปnข้ึนไป) 8% 

อายุขัยเฉล่ียประชากร 73.68 ปn อายุขัยเฉล่ียเพศชายประมาณ 71.98 ปn อายุขัยเฉล่ียเพศหญิงประมาณ 75.46 ปn 

อัตราการเกิด 17.42 คนต>อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.6 คนต>อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิม

ของประชากร 0.91% 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 98.7% (ชีอะฮY 0.1%) คริสตY 1.1% และยูดาย 0.2% 

 

ภาษา  ภาษาอาหรับและภาษาเบอรYเบอรY (Tamazight) เปoนภาษาราชการ และใชeภาษา Tachelhit 

และ Tarifit ซึ่งเปoนภาษาของชาวเบอรYเบอรYเช>นกัน ส>วนภาษาฝรั่งเศสนิยมใชeในการทำธุรกิจ ติดต>อราชการ 

และในแวดวงการทูต  

 

การศึกษา อัตราการรูeหนังสือ 73.75% (อายุ 15 ปn ข้ึนไปสามารถอ>านและเขียนไดe) (ปn 2561) 

 

การก0อต้ังประเทศ หลังจากชาวอาหรับมีอิทธิพลในแอฟริกาเหนือในช>วงปn 2331 กษัตริยYของชาวมัวรY 

เร่ิมปกครองโมร็อกโก จนถึงศตวรรษท่ี 16 ราชวงศY Sa’adi โดยกษัตริยY Ahmed AL-MANSUR ขับไล>ผูeรุกราน

ชาวต>างชาติ และโมร็อกโกไดeเขeาสู>ยุคของราชวงศY Alaouite (ราชวงศYท่ีปกครองโมร็อกโกในปRจจุบัน) เปoน

สุลต>านปกครองประเทศในศตวรรษท่ี 17 เม่ือปn 2403 สเปนเขeายึดครองภาคเหนือของโมร็อกโกและเป�ดยุคแห>ง

การแข>งขันทางการคeาระหว>างโมร็อกโกกับประเทศยุโรปนานกว>า 50 ปn จนถึงปn 2455 ฝร่ังเศสเขeามาปกครอง

โมร็อกโก และเกิดความเคล่ือนไหวต>อตeานฝร่ังเศส เพ่ือเรียกรeองเอกราช จนกระท่ังในปn 2499 จึงไดeเอกราช

จากฝร่ังเศส กษัตริยY Mohammed V (พระอัยกาของกษัตริยY Mohammed VI ซ่ึงปกครองโมร็อกโกในปRจจุบัน) 

ต้ังราชอาณาจักรโมร็อกโก และเม่ือปn 2500 เร่ิมการปกครองในระบอบกษัตริยYอีกคร้ัง 

 

วันชาติ 30 ก.ค. (Throne Day) วันข้ึนครองราชยYของสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 (King 

Mohammed VI) เม่ือปn 2542 

 

การเมือง ระบอบกษัตริยYภายใตeรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ปRจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดี

โมฮัมเหม็ดที่ 6 (King Mohammed VI) เปoนประมุขของประเทศ เสด็จขึ้นครองราชยYเมื่อ 30 ก.ค.2542 
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นาย Aziz Akhannouch ดำรงตำแหน>ง นรม. โดยไดeรับการแต>งต้ังจากสมเด็จพระราชาธิบดีเม่ือ 7 ต.ค.2564 

แมeว>ารัฐธรรมนูญของโมร็อกโก (ปn 2555) จะลดอำนาจของสมเด็จพระราชาธิบดี แต>ยังคงมีอำนาจแต>งต้ังหรือ

ถอดถอน ครม. และยุบสภาไดe โดยยังทรงดำรงตำแหน>งผูeนำกองทัพและศาสนา 

 หมายเหตุ โมร็อกโกอeางสิทธิเหนือดินแดน Western Sahara ทำใหeเกิดความขัดแยeงกับกลุ>ม

แนวร>วม Polisario Front ซ่ึงเปoนชาว Sahrawi ท่ีตeองการประกาศอิสรภาพหลังพeนจากการปกครองของฝร่ังเศส 

ปRจจุบัน อยู>ในสภาพต>างฝ�ายต>างอeางสิทธิ 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : เปoนระบบ 2 สภา คือ สภาผูeแทนราษฎร (House of Representatives) 

มาจากการเลือกต้ัง มีสมาชิก 395 คน โดย 305 คนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากระบบเขตเดียวหลายท่ีน่ัง 

และ 90 คนมาจากการเลือกต้ังท่ัวประเทศในระบบเลือกต้ังเขตละหน่ึงคน มีวาระ 5 ปn และมีการกำหนดท่ีน่ัง

ในสภาสำหรับผูeหญิง 60 ที่นั่ง และผูeที่อายุต่ำกว>า 40 ปn 30 ที่นั่ง และวุฒิสภา (House of Councillors) 

มีสมาชิก 120 คน มาจากการเลือกต้ังทางอeอมโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังทeองถ่ิน องคYกรวิชาชีพ และ

สหภาพแรงงาน มีวาระ 6 ปn ซึ่งการเลือกตั้งสภาผูeแทนราษฎรครั้งล>าสุดมีขึ้นเมื่อ 8 ก.ย.2564 ปรากฏว>า 

พรรค RNI ชนะการเลือกต้ัง ปRจจุบัน เปoนพรรครัฐบาล โดยมี นรม. Aziz Akhannouch เปoนหัวหนeาพรรค 

ท้ังน้ี การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูeแทนราษฎรและสมาชิกสภาท่ีปรึกษาคร้ังหนeา จะจัดข้ึนในปn 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 โมร็อกโกใหeความสำคัญกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปoนแหล>งรายไดeสำคัญ โดยส>งออกธัญพืช 

และสินคeาประมง อย>างไรก็ดี ผลผลิตภายในประเทศยังมีไม>เพียงพอต>อความตeองการบริโภคภายใน จึงจำเปoนตeอง

นำเขeาจากต>างประเทศ โดยระบบเศรษฐกิจของโมร็อกโกไดeรับประโยชนYจากค>าแรงต่ำและไดeรับความช>วยเหลือ

จากประเทศในยุโรปในการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา รวมทั้งมีรายไดeจากอุตสาหกรรม 

การท>องเท่ียว และการลงทุนจากต>างประเทศ ทำใหeมีเงินตราต>างประเทศเขeาประเทศจำนวนมาก นอกจากน้ี 

โมร็อกโกยังเปoนประเทศผูeส>งออกฟอสเฟตสำคัญของโลก ซ่ึงสรeางรายไดeหลักสำคัญและสรeางความม่ันคง 

ทางเศรษฐกิจ ท้ังน้ี สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดท่ี 6 มีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาค กระตุeนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และพยายามดึงดูดการลงทุนจากต>างประเทศ โดยเฉพาะในภาคการบิน ยานยนตY พลังงานหมุนเวียน 

การท>องเท่ียว และเทคโนโลยีการเกษตร ทำใหeโมร็อกโกกลายเปoนประเทศกำลังพัฒนาท่ีมีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย>างต>อเน่ือง โดยเฉพาะภาคการบริการและอุตสาหกรรม มีการทำความตกลงการคeาเสรีกับสหรัฐฯ 

และสหภาพยุโรป ทำใหeโมร็อกโกมีตลาดรองรับผลผลิตภายในประเทศมากข้ึน แต>ปRญหาความยากจน ช>องว>าง

ระหว>างคนจนกับคนรวย และการว>างงาน โดยเฉพาะในกลุ>มเยาวชนยังเปoนปRญหาสำคัญ ปRจจุบัน โมร็อกโก

ริเร่ิมหลายโครงการเพ่ือขยายความร>วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคต>าง ๆ รวมทั้งภูมิภาคแอฟริกา 

ซ่ึงเปoนหน่ึงในยุทธศาสตรYการเปoนหุeนส>วนกับท้ังยุโรป สหรัฐฯ โลกอาหรับ และเอเชีย 
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 รายไดeหลักท่ีสำคัญของโมร็อกโกมาจากภาคการท>องเท่ียวรองจากภาคการเกษตร คิดเปoน 

7% ของรายไดeทั้งหมดของประเทศ โดยมีนักท>องเที่ยวจากยุโรปมากกว>า 75% โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส 

สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน โมร็อกโกต้ังเป¡าหมายจะเปoนประเทศท่ีมีนักท>องเท่ียวมากเปoนอันดับ 20 

ของโลกเม่ือปn 2563 และเร>งดึงดูดนักท>องเท่ียวชาวจีนดeวยจากการลงนามขeอตกลงใหeชาวจีนสามารถเดินทาง     

เขeาโมร็อกโกโดยไดeรับการยกเวeนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเปoนเวลา 90 วัน เม่ือ มิ.ย.2559 และบริษัท 

Ctrip ซ่ึงเปoนบริษัทจัดการท>องเท่ียวออนไลนYท่ีใหญ>ท่ีสุดของจีน ลงนามกับโมร็อกโกเม่ือ 6 ก.ย.2562 เพ่ือส>งเสริม

การท>องเท่ียวระหว>างกัน  

 เศรษฐกิจของโมร็อกโกเร่ิมฟ¢£นตัวจากปn 2563 โดยขยายตัว 7.4% เม่ือปn 2564 เน่ืองจาก   

การส>งออกของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต แต>เศรษฐกิจในปn 2565 ชะลอตัวลงอีกคร้ัง โดยจะ

เติบโตท่ี 1.03% จากปRญหาการเกษตรท่ีไม>สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรไดeตามเป¡าหมาย และผลกระทบ

ของสงครามรัสเซีย-ยูเครน  

  

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : Moroccan Dirhams (MAD) 

  อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร̂สหรัฐ : 1 ดอลลารYสหรัฐ = 10.90 MAD (พ.ย.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท = 0.29 MAD (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปd 2564) 

ผลิตภัณฑYมวลรวมในประเทศ (GDP) : 132,725 ลeานดอลลารYสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.4%  

รายไดeเฉล่ียต>อหัวต>อปn : 3,496.8 ดอลลารYสหรัฐ  

แรงงาน : 11,959,366 คน  

อัตราการว>างงาน : 11.5 % 

อัตราเงินเฟ¡อ : 1.4% 

ผลผลิตทางการเกษตร : ขeาวบารYเลยY ขeาวสาลี ผลไมeประเภทสeม องุ>น ผักสด มะกอก ปศุสัตวY และไวนY  

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ผลิตช้ินส>วนรถยนตY เหมืองและการแปรรูปฟอสเฟต อุตสาหกรรมอวกาศ การแปรรูป

อาหาร เคร่ืองหนัง ส่ิงทอ การก>อสรeาง พลังงาน และการท>องเท่ียว 

ดุลการคeาระหว>างประเทศ : ขาดดุลการคeา 12,970 ลeานดอลลารYสหรัฐ  

มูลค>าการส>งออก : 47,080 ลeานดอลลารYสหรัฐ  

สินคeาส>งออก : ส่ิงทอและเส้ือผeาสำเร็จรูป รถยนตY ช้ินส>วนเคร่ืองใชeไฟฟ¡า เคมีภัณฑYอนินทรียY เคร่ืองรับวิทยุ แร>ดิบ 

ปุ§ยเคมีและฟอสเฟต ผลิตภัณฑYป�โตรเลียม ผลไมeประเภทสeม ผัก และปลา  

คู>คeาส>งออกท่ีสำคัญ : สเปน 22.2% ฝร่ังเศส 21.4% อินเดีย 5.1% บราซิล 4.4% 

มูลค>าการนำเขeา : 60,050 ลeานดอลลารYสหรัฐ  

สินคeานำเขeา : น้ำมันดิบ เสeนใย อุปกรณYส่ือสารโทรคมนาคม ขeาวสาลี ก̈าซและไฟฟ¡า วงจรวิทยุ และพลาสติก  
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คู>คeานำเขeาท่ีสำคัญ : สเปน 14.9% จีน 12.7% ฝร่ังเศส 11.7% สหรัฐฯ 5.9% ตุรกี 5.5% อิตาลี 5.4%  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ฟอสเฟต แร>เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ปลา และเกลือ 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : กองทัพโมร็อกโก (Royal Armed Force) ประกอบดeวย ทบ. (Royal Morocco Army) 

ทร. (Royal Morocco Navy) และ ทอ. (Royal Moroccan Air force) งบประมาณทางทหารเม่ือปn 2564 อยู>ท่ี 

6,349 ลeานดอลลารYสหรัฐ คิดเปoน 5.04% ของ GDP ผูeชายและผูeหญิงท่ีมีอายุระหว>าง 19-25 ปn จะตeองเขeารับ  

การเกณฑYทหารและประจำการในกองทัพนาน 12 เดือน กำลังพลรวม: 395,800 นาย แยกเปoนกองกำลัง

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   

  นอกจากน้ี โมร็อกโกส>งกองกำลังร>วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (MINUSCA) 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางจำนวน 767 นาย ภารกิจ MONUSCO ในคองโก จำนวน 926 คน และภารกิจ 

UNMISS ในเซาทYซูดาน 2 นาย 

 ยุทโธปกรณ̂สำคัญ :  ทบ. ไดeแก> รถถังหลัก 656 คัน (เช>น รุ>น M1A1SA Abrams 222 คัน 

รุ>น M60A1 Patton 220 คัน รุ>น M60A3 Patton 120 คัน และรุ>น T-72B 40 คัน) รถถังเบา 116 คัน (รุ>น 

AMX-13 5 คัน รุ>น SK-105 Kuerassier 111 คัน) รถถังจู>โจมรุ>น AMX-10RC 80 คัน ยานหุeมเกราะลาดตระเวน 

284 คัน ยานรบทหารราบหุeมเกราะ 238 คัน ยานลำเลียงพลหุeมเกราะ 1,225 คัน ยานหุeมเกราะกูeภัยมากกว>า 

85 คัน (รุ>น Greif 10 คัน รุ>น M88A1 55 คัน รุ>น M578 รุ>น VAB-ECH 20 คัน) อาวุธต>อสูeรถถัง (อาวุธนำวิถี

ต>อสูeรถถังมากกว>า 80 คัน ป¢นไรeแรงสะทeอนถอยหลังต>อสูeรถถัง M40A1 350 คัน ป¢นต>อสูeรถถังมากกว>า 36 

คัน) ป¢นใหญ> 2,317 กระบอก (ป¢นใหญ>อัตตาจร 355 เคร่ือง ป¢นใหญ>ลากจูง 118 เคร่ือง เคร่ืองยิงลูกระเบิด 47 

เคร่ือง และป¢นครก 1,797 เคร่ือง) อากาศยานไรeคนขับ ISR รุ>น R4E-50 Skyeye เคร่ืองยิงอาวุธต>อสูeอากาศยาน 

(จรวดต>อสูeอากาศยานพ้ืนสู>อากาศ (SAM) มากกว>า 67 ลูก ป¢นอัตตาจร 60 กระบอก และป¢นลากจูง 330 กระบอก) 

 ทร. ไดeแก> เรือฟริเกต 3 ลำ เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝRSง 53 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 

5 ลำ เรือสนับสนุน 9 ลำ  

 ทอ. ไดeแก> เคร่ืองบินประมาณ 200 เคร่ือง เช>น เคร่ืองบินขับไล> เคร่ืองบินโจมตีภาคพ้ืนดิน 

เคร่ืองบินรวบรวมข>าวกรองอิเล็กทรอนิกสY และเคร่ืองบินขนส>ง เฮลิคอปเตอรYอเนกประสงคYรุ>น SA342L Gazelle 

19 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรYขนส>ง 76 เคร่ือง อากาศยานไรeคนขับ CISR รุ>น Wing Loong และ ISR รุ>น Heron 

ขีปนาวุธอากาศสู>อากาศ (AAM) เช>น รุ>น R-550 Magic ขีปนาวุธอากาศสู>พ้ืนผิว (ASM) รุ>น AASM รุ>น AGM-65 

Maverick รุ>น HOT ขีปนาวุธต>อตeานเรดาหYรุ>น AGM-88B HARM ระเบิดนำวิถีดeวยเลเซอรYรุ>น Paveway II และ

รุ>น GBU-54 Laser JDAM ระเบิดระบบนำร>องดeวยแรงเฉ่ือย (INS) /GPS รุ>น GBU-31 JDAM 

 

สมาชิกองค̂การระหว0างประเทศ ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, CAEU, CD, EBRD, FAO, G-11, 

G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (คณะกรรมการแห>งชาติ), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, 
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IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAS, MIGA, MONUSCO, NAM, OAS 

(ผูeสังเกตการณY), OIC, OIF, OPCW, OSCE, Pacific Alliance (ผูeสังเกตการณY), Paris Club, PCA, SICA 

(ผูeสังเกตการณY), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNOCI, UNSC, UNWTO, UPU, WCO, WHO, 

WIPO, WMO, WTO 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  ท>าอากาศยาน 62 แห>ง (ท>าอากาศยานเชิงพาณิชยY 19 แห>ง) ท>าอากาศยาน

นานาชาติท่ีสำคัญ คือ ท>าอากาศยาน Mohammed V International Airport ในคาซาบลังกา ทางรถไฟระยะทาง  

2,067 กม. ถนนระยะทาง 57,300 กม. และท>าเรือ 13 แห>ง ไดeแก> คาซาบลังกา, Jorf Lasfar, Port Nador, Safi, Tan 

Tan, Al Hoceima, Agadir, Essaouira, Kenitra, Larache, Mohammedia, Tangier และ Tanger-Mediterranean 

การโทรคมนาคม : โทรศัพทYพ้ืนฐานใหeบริการ 2.39 ลeานเลขหมาย โทรศัพทYเคล่ือนท่ี จำนวน 48.6 ลeานเลขหมาย 

รหัสโทรศัพทY +212 จำนวนผูeใชeอินเทอรYเน็ต 31.59 ลeานคน รหัสอินเทอรYเน็ต .ma เว็บไซตYการท>องเท่ียว 

:http://www.morocco-travel.com/, http://www.morocco.com/ 

 

การเดินทาง ไม>มีเท่ียวบินตรงระหว>างกรุงเทพฯ-ราบัต หรือคาซาบลังกา ตeองต>อเท่ียวบินท่ีตุรกี สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตสY ฝร่ังเศส หรืออิตาลี ซ่ึงใชeเวลาเดินทางระหว>าง 16-30 ชม. (ข้ึนอยู>กับจุดต>อเคร่ือง) เวลาในโมร็อกโก

ชeากว>าประเทศไทยประมาณ 6 ชม. การเดินทางเขeาโมร็อกโกตeองขอรับการตรวจลงตราโดยติดต>อท่ี สอท.

โมร็อกโก ณ กรุงเทพฯ 

 

สถานการณ̂สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม>ของโมร็อกโก รวมถึงการบริหารจัดการดeานต>าง ๆ ของรัฐบาล 

โดยในปn 2565 รัฐบาลมีแนวโนeมจะเผชิญปRญหาการก>อเหตุประทeวงของประชาชนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากชาวโมร็อกโก

ไม>พอใจการบริหารประเทศและการแกeไขปRญหาต>าง ๆ ของรัฐบาล เช>น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ผลกระทบจากปRญหา COVID-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน นอกจากน้ี โมร็อกโกยังเผชิญวิกฤตภัยแลeงรุนแรง

ท่ีสุดในรอบ 30 ปn ซ่ึงส>งผลกระทบต>อประชาชนอย>างมาก เน่ืองจากมีชาวโมร็อกโกอยู>ในภาคการเกษตรเกือบ 

40% ของประชากรท้ังหมด 

 2) ปRญหาการก>อการรeาย โมร็อกโกเผชิญปRญหาการก>อการรeายจากกลุ>ม Islamic State (IS) 

และกลุ>ม AQIM (Al-Qaida in the Islamic Maghreb) ท่ีเก่ียวขeองกับกลุ>มอัลกออิดะฮY โดยเปoนนักรบญิฮาดท่ี

เปoนกลุ>มเล็กและเคล่ือนไหวอย>างอิสระ มีแกนนำท่ีมีความสามารถจึงอาจดึงดูดนักรบญิฮาดท่ีกลับจากอิรักและ

ซีเรียมาเขeาร>วม และอาจชักชวนชายหนุ>มชาวต>างชาติ เฉพาะอย>างย่ิงจากยุโรป เพ่ือเขeาร>วมกลุ>มและปฏิบัติการ

ในต>างประเทศ โดยเม่ือปn 2564 ไม>ปรากฏเหตุก>อการรeายคร้ังใหญ> แต>มีความพยายามสกัดก้ันแผนการก>อการรeาย

และจับกุมผูeตeองสงสัยว>าเปoนผูeก>อการรeายท่ีเก่ียวขeองกับกลุ>ม IS จำนวน 15 คน เม่ือ พ.ย.2564  

 3) ปRญหาขeอพิพาทดินแดน Western Sahara ระหว>างโมร็อกโกกับกลุ>ม Polisario Front 

ทั้งสองฝ�ายต>อสูeกันเพื่ออeางสิทธิ์เหนือดินแดน Western Sahara ระหว>างปn 2518-2541 โดย UN เขeามาเปoน
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เจeาภาพจัดทำขeอตกลงหยุดยิงเม่ือปn 2541 และใหeมีกองกำลัง UN ประจำ Western Sahara (United Nations 

Mission for the Referendum in Western Sahara-MINURSO) แต>ยังคงมีการปะทะกันบริเวณพรมแดน

อยู>เปoนระยะจนถึงปRจจุบัน โดยโมร็อกโกตeองการแสวงประโยชนYในพ้ืนท่ีดังกล>าว ซ่ึงอุดมไปดeวยฟอสเฟต แหล>ง

ประมง และคาดว>ามีแหล>งน้ำมันนอกชายฝRSงดeวย และเปoนเสeนทางเดียวท่ีโมร็อกโกใชeเดินทางไปยังประเทศอ่ืนใน

แอฟริกา เน่ืองจากมีการป�ดพรมแดนติดกับแอลจีเรีย โดยตeองการใหe Western Sahara เปoนส>วนหน่ึงของ

ดินแดนตน และใหeเพียงอำนาจปกครองตนเองแก>ชาวซาหYราวี (ชนด้ังเดิมท่ีอยู>ใน Western Sahara) เท>าน้ัน 

ในขณะท่ีกลุ>ม Polisario Front เรียกรeองใหeมีการจัดการลงประชามติกำหนดใจตนเองเพ่ือแยกตัวเปoนเอกราช

จากโมร็อกโก ปRจจุบันกระบวนการแกeไขปRญหาขeอพิพาทดินแดนซาฮาราตะวันตกยังไม>มีแนวโนeมจะคล่ีคลายใน

อนาคตอันใกลe แมeว>านาย Staffan de Mistura ผูeแทนพิเศษสหประชาชาติในประเด็นขeอพิพาทดินแดนซาฮารา

ตะวันตก เดินทางเยือนกรุงแอลเจียรY ค>ายผูeล้ีภัยของชาว Sahrawi ท่ีเมือง Tindouf แอลจีเรีย และกรุงนูแอกชอต 

มอริเตเนีย ในหeวงตeน ก.ย.2565 เพ่ือหารือแนวทางการแกeไขปRญหา แต>การหารือยังไม>มีความคืบหนeา 

 4) ปRญหาผูeอพยพ โมร็อกโกประสบปRญหาผูeลักลอบอพยพไปยังยุโรปทางทะเลเมดิเตอรYเรเนียน 

เฉพาะอย>างย่ิงสเปน โดย EU ประเมินว>า มีผูeลักลอบอพยพจากโมร็อกโกไปยุโรปประมาณปnละ 120,000 คน 

และมีผูeถูกจับกุมและเสียชีวิตระหว>างเดินทางขeามทะเลเมดิเตอรYเรเนียนอีกหลายพันคน นอกจากน้ี ในหeวงปn 

2564-2565 ยังพบว>าผูeอพยพชาวแอฟริกันพยายามขeามพรมแดนโมร็อกโกไปยังเมือง Ceuta และเมือง 

Melilla ของสเปนมากข้ึน ท้ังน้ี ยุโรปใหeความสำคัญกับการแกeไขปRญหาผูeอพยพชาวแอฟริกา เน่ืองจากกังวล

กับปRญหาการก>อการรeาย 

 

ความสัมพันธ̂ไทย-โมร็อกโก  

 ไทยสถาปนาความสัมพันธYทางการทูตกับโมร็อกโกเมื่อ 4 ต.ค.2528 โดยเมื่อ มี.ค.2537 

ไทยเป�ด สอท. ประจำราบัต ส>วนโมร็อกโกเป�ด สอท. ณ กรุงเทพฯ เม่ือ ส.ค.2537 ความสัมพันธYระหว>างไทย

กับโมร็อกโกเปoนไปอย>างราบร่ืน และมีความพยายามท่ีจะพัฒนาสัมพันธYใหeใกลeชิดกันมากข้ึน  

 ท้ังสองฝ�ายมีการแลกเปล่ียนการเยือนอย>างสม่ำเสมอ และมีกลไกเสริมสรeางความสัมพันธYและ

ความร>วมมือทวิภาคี เช>น การประชุม Political Consultations ระหว>างกระทรวงการต>างประเทศของท้ังสองฝ�าย 

สภาธุรกิจไทย-โมร็อกโก และกลุ>มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โมร็อกโก นอกจากน้ี โมร็อกโกเคยใหeการ

สนับสนุนไทยในเวที OIC และแสดงความเขeาใจในสถานการณYจังหวัดชายแดนภาคใตe อีกท้ังยังแสดงความ

พรeอมท่ีจะสนับสนุนไทยในการส>งเสริมอิสลามศึกษาตามแนวทางสายกลาง เพ่ือต>อสูeกับแนวคิดของกลุ>มสุดโต>ง 

โดยโมร็อกโกใหeทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก>นักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน เปoนประจำทุกปn ต้ังแต>ปn 2537 

โดยนักศึกษาไทยส>วนใหญ>เรียนดeานอิสลามศึกษา เช>น มหาวิทยาลัย Cadi Ayyad และมหาวิทยาลัย 

Mohammed V เปoนตeน 

  ปRจจุบัน โมร็อกโกตeองการขยายความสัมพันธYกับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น รวมทั้งไทย ดeวยการ

เพิ่มความร>วมมือหลากหลายกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ด 

ที่ 6 ใหeความสำคัญกับบทบาทการเปoนหุeนส>วนทวิภาคีของอาเซียนกับโมร็อกโกในลักษณะเปoนความร>วมมือ 
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ใตe-ใตe (South-South Cooperation-SSC) ซ่ึงเปoนความร>วมมือระหว>างประเทศกำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

วิชาการ ท้ังน้ี โมร็อกโกเขeาเปoนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร>วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใตe (Treaty 

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

และอาหรับที่เขeาร>วมในสนธิสัญญาดังกล>าว การเปoนหุeนส>วนเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมาธิการแม>น้ำโขง 

(Mekong River Commission-MRC) และการสมัครเปoนคู>เจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียน (Sectoral Dialogue 

Partner-SDP) เมื่อ 29 พ.ย.2559 ซึ่งขณะนี้อยู>ในระหว>างการพิจารณาถึงความเกี่ยวพันระหว>างกัน ทั้งนี้ 

นโยบายต>างประเทศของโมร็อกโกต>อประเทศสมาชิกอาเซียนมีพัฒนาการท่ีดีมาโดยตลอด โมร็อกโกมีความคืบหนeา

ในการดำเนินความสัมพันธYกับประเทศต>าง ๆ เปoนอย>างดี เฉพาะอย>างย่ิงกับมาเลเซีย เวียดนาม และไทย  

 การคeาระหว>างไทยกับโมร็อกโก เม่ือปn 2564 มีมูลค>า 173.52 ลeานดอลลารYสหรัฐ โดยไทย

ส>งออกไปยังโมร็อกโกมูลค>า 115.14 ลeานดอลลารYสหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 27.90%) และนำเขeาจากโมร็อกโกมูลค>า 

58.38 ลeานดอลลารYสหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 19.11%) ไทยเปoนฝ�ายไดeเปรียบดุลการคeามูลค>า 56.76 ลeานดอลลารYสหรัฐ 

สินคeาที่ไทยนำเขeาจากโมร็อกโกที่สำคัญ ไดeแก> เสื้อผeาสำเร็จรูป สัตวYน้ำสด แช>เย็น แช>แข็ง แปรรูปและ  

กึ่งสำเร็จรูป เคมีภัณฑY วัตถุดิบและผลิตภัณฑYก่ึงสำเร็จรูปอ่ืน ๆ และแผงวงจรไฟฟ¡า ส>วนสินคeาที่ไทยส>งออก   

ไปยังโมร็อกโกท่ีสำคัญ เช>น รถยนตY อุปกรณYและส>วนประกอบ ตูeเย็น ตูeแช>แข็งและส>วนประกอบ ผลิตภัณฑYยาง 

เคร่ืองปรับอากาศและส>วนประกอบ และขeาว 

   

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

(King Mohammed VI) 

 

ตำแหน0ง   กษัตริยYหรือสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคYท่ี 3 ของโมร็อกโกท่ีปกครอง 

ประเทศหลังไดeรับเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือปn 2499 

 

ประสูติ    21 ส.ค.2506 (พระชนมพรรษา 60 พรรษา/ปn 2566) ท่ีกรุงราบัต โมร็อกโก 

มีพระฉายาว>า M6 หรือ bachelor playboy เปoนโอรสในกษัตริยY Hassan II  

และมเห สี  Lalla Latifa Hammou (มาจากชนเผ> าเบอรY เบอรY ) เปo น        

พระราชโอรสพระองคYโต ดำรงตำแหน>งมกุฎราชกุมารต้ังแต>ประสูติ          

มีพระอนุชา 1 พระองคY (เจeาชาย Moulay Rachid) และพระขนิษฐภคินี 3 

พระองคY ไดeแก>  เจeาหญิง Lalla Meryem เจeาหญิง Lalla Asma และ      

เจeาหญิง Lalla Hasna 

 

สถานภาพ    ทรงอภิเษกสมรสกับนาง Salma Bennani (H.R.H. Princess Laalla Salma)  

มีพระร าช โอ รส  1 พ ระอ งค Y แ ล ะพ ระ ธ ิด า  1 พ ระอ งค Y ได eแ ก > 

มกุฎราชกุมาร Moulay Hassan (พระชนมายุ 20 พรรษา/ปn 2566) 

และเจeาหญิง Lalla Khadija (พระชนมายุ 16 พรรษา/ปn 2566)  

 

การศึกษา    

ปn 2502   - ทรงเขeารับการศึกษาทางศาสนาและหลักสูตรสามัญควบคู>กันต้ังแต> 

   พระชนมายุ 4 พรรษาในพระราชวัง  

ปn 2524    - ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

ปn 2528   - ทรงศึกษาต>อดeานกฎหมายท่ี College of law of the Mohammed V 

University ท่ี Agdal ในกรุงราบัต (ท่ีมีการบรรยายจากมหาวิทยาลัย 

Imperial College และ University of Rabat) เม่ือปn 2528  
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ปn 2530    - ปริญญาโท ดeานการเมือง (Certificatd’Études Supérieures-CES)  

ปn 2545    - ปริญญาเอก ดeานกฎหมาย (Diplôme d’Études Approfondies-DEA) 

จาก University of Nice Sophia Antipolis ฝร่ังเศส  

22 มิ.ย.2553 - ปริญญาดุษฎีกิตติมศักด์ิ (doctor honoris causa) จากมหาวิทยาลัย 

George Washington สหรัฐฯ จากการส>งเสริมประชาธิปไตยในโมร็อกโก 

 

พระราชกรณียกิจ 

ปn 2535-2537   - ทรงพระยศเปoนพันตรีในกองทัพโมร็อกโก และ Coordinator of the  

   Offices  and Services of the Royal Armed Forces  

ปn 2537-2542   - ทรงดำรงตำแหน>งประธาน High Council of Culture และ 

   ผูeบัญชาการทหาร Royal Moroccan Army  

30 ก.ค.2542   - ทรงข้ึนครองราชยYสืบต>อจากกษัตริยYฮัสซันท่ี 2 พระราชบิดา 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ  

ปn 2558    - นิตยสาร Forbes ประเมินว>า ทรงมีพระราชทรัพยYประมาณ 5,700 ลeาน 

   ดอลลารYสหรัฐ  

19 พ.ค.2565    - ทรงไดeรับรางวัล Esquipulas Peace Prize จาก Forum of Legislative  

   Presidents of Central America and the Caribbean Basin (FOPREL) 

 

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

 

นายกรัฐมนตรี   Aziz Akhannouch 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Abdelouafi Laftit 

รมว.กระทรวงการต>างประเทศและความร>วมมือ  Nasser Bourita 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Abdellatif Ouahbi 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  Nadia Fettah Alaoui  

รมว.กระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม  Ahmed Toufiq 

รมว.กระทรวงเคร่ืองมือและน้ำ  Nizar Baraka 

รมว.กระทรวงการวางแผนแห>งชาติ ผังเมือง และนโยบายการเคหะและผังเมือง  Fatima Ezzahra El Mansouri  

รมว.กระทรวงเกษตร การประมง การพัฒนาชนบท น้ำ และป�าไมe Mohamed Sadiki 

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยวิทยาศาสตรY และนวัตกรรม Abdellatif Miraoui 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการส่ือสาร  Mohamed Mehdi Bensaid 

รมว.กระทรวงคมนาคม และโลจิสติกสY  Mohamed Abdeljalil 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Khalid Ait Taleb 

รมว.กระทรวงพลังงานและการพัฒนาอย>างย่ังยืน  Leila Benali 

รมว.กระทรวงการศึกษาแห>งชาติ เด็กก>อนวัยเรียน และกีฬา  Chakib Benmoussa 

รมว.กระทรวงความครอบคลุมทางเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดเล็ก การจeางงาน  Younes Sekkouri 

และทักษะ  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม และการคeา   Ryad Mezzour 

รมว.กระทรวงท>องเท่ียว หัตถกรรม และเศรษฐกิจสังคม  Fatim-Zahra Ammor  

รมว.กระทรวงความเปoนปºกแผ>นทางสังคม ความครอบคลุมทางสังคม   Aouatif Hayar 

และครอบครัว  

เลขาธิการรัฐบาล   Mohammed Hajjoui 

 

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

 

           (พ.ย.2565) 

 

 

 

 


