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สาธารณรัฐเซาท@ซูดาน 

(Republic of South Sudan) 

 
 

เมืองหลวง  จูบา  

 

ท่ีต้ัง ในเขต Sahel ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา อยูAระหวAางละติจูด 3-13 องศาเหนือ 

กับลองจิจูด 24-36 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 644,329 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 6,018 กม. และเปUน

ประเทศไมAมีทางออกสูAทะเล (landlocked) 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับซูดาน 2,158 กม. 

   (ยังไมAสามารถบรรลุขcอตกลงสถานะเขตแดนพ้ืนท่ี Abyei) 

 ทิศใตc ติดกับเคนยา 317 กม. ยูกันดา 475 กม. และคองโก 714 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับเอธิโอเปlย 1,299 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 1,055 กม. 
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ภูมิประเทศ  เปUนท่ีราบทางตอนเหนือและภาคกลางของประเทศกAอนยกตัวข้ึนเปUนท่ีราบสูงดcานพรมแดน  

ท่ีติดกับเคนยาและยูกันดา มีแมAน้ำ White Nile ไหลผAานตอนกลางของประเทศจากภาคใตc (ยูกันดา) ไปทางเหนือ 

ผAานพรมแดนเขcาไปในซูดานเหนือ ทำใหcเซาทvซูดานมีความอุดมสมบูรณvเหมาะแกAการเพาะปลูก จุดท่ีสูงท่ีสุด

ของประเทศอยูAท่ีภูเขา Kinyeti มีความสูง 3,187 ม. เหนือระดับน้ำทะเล  

 

ภูมิอากาศ  ต้ังอยูAในเขตอากาศรcอนช้ืน ทำใหcอากาศอบอcาวในชAวงฤดูรcอน ชAวงมรสุมมีฝนตกชุกในเขต     

ท่ีราบสูงในภาคใตc และพ้ืนท่ีชุAมฝนจะลดลงในทางตอนเหนือของประเทศ 

 

ประชากร  12,477,646 คน (พ.ย.2565-countrymeters.info) เปUนชาว Dinka 35.8% ชาว Nuer 15.6% 

และชาว Shilluk, Azande, Bari, Kakwa, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, 

Bongo, Lango, Dungotona, Acholi, Bako และ Fertit อัตราสAวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปl) 

45.9% วัยรุAนถึงวัยกลางคน (15-64 ปl) 51.5% วัยชรา (65 ปlข้ึนไป) 2.6% อายุขัยเฉล่ียของประชากร

โดยรวม 55.1 ปl เพศชาย 54.1 ปl เพศหญิง 56 ปl (ปl 2565-countrymeters.info) อัตราการเกิด 33.76 คนตAอ

ประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 10.03 คนตAอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.53% 

(ปl 2565) 

 

ศาสนา  สAวนใหญAนับถือคริสตv 60.5% ความเช่ือทcองถ่ิน 32.9% อิสลาม 6.1% และอ่ืน ๆ 0.5% 

(ประมาณการปl 2553 โดย Pew Research Center ของสหรัฐฯ) 

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษเปUนภาษาราชการ มีการใชcภาษาอาหรับสำเนียงชาว Juba และซูดาน นอกจากน้ี 

มีการใชcภาษาถ่ิน ไดcแกA Dinka, Nuer, Bari, Zande และ Shilluk 

 

การศึกษา  อัตราการรูcหนังสือ 31.9% (ปl 2565) 

 

การก0อต้ังประเทศ  อียิปตvพยายามยึดครองพ้ืนท่ีท่ีเปUนเซาทvซูดานในชAวงทศวรรษ 1870 แตAเกิดเหตุการณv 

Islamic Mahidist Revolution ในพ้ืนท่ีเม่ือ พ.ย.2428 และสหราชอาณาจักรเขcาปราบปรามกลุAม Mahidist 

เม่ือปl 2441 และต้ังประเทศซูดานภายใตcการปกครองรAวมระหวAางสหราชอาณาจักรกับอียิปตvเม่ือปl 2442 

ในชAวงดังกลAาวนักบวชชาวคริสตvไดcเขcาเผยแผAศาสนาและนำภาษาอังกฤษเขcาไปใชcอยAางแพรAหลาย เม่ือซูดาน

ไดcรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือปl 2499 เซาทvซูดานจะไดcปกครองตนเอง แตAรัฐบาลซูดานไมAยินยอม  

ทำใหcเกิดสงครามกลางเมืองถึง 2 คร้ัง ระหวAางปl 2498-2515 และระหวAางปl 2526-2548 สAงผลใหcประชาชน

เผชิญกับความอดอยากและความแหcงแลcง และตcองเสียชีวิตมากกวAา 2.5 ลcานคน จนกระท่ังมีการลงนาม 

ความตกลง Comprehensive Peace Agreement (CPA) เม่ือ ม.ค.2548 ทำใหcสงครามกลางเมืองยุติลง 

ความตกลง CPA ยังกำหนดใหcเซาทvซูดานไดcสิทธิในการปกครองตนเองระหวAางปl 2548-2554 กAอนจัดการ   
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ลงประชามติใหcประชาชนตัดสินใจวAาจะรวมอยูAกับซูดานตAอไปหรือไมA ซ่ึงการลงประชามติเม่ือ ม.ค.2554 

ประชาชน 98% เลือกท่ีจะปกครองตนเอง นำมาสูAการประกาศเอกราชเม่ือ 9 ก.ค.2554 

      ตAอมา เม่ือ ธ.ค.2556 เกิดการแยAงชิงอำนาจระหวAางประธานาธิบดี Salva Kiir 

Mayardit ซ่ึงเปUนชนเผAา Dinka (ชนสAวนใหญAของเซาทvซูดาน) กับรองประธานาธิบดี Riek Machar ซ่ึงเปUนชนเผAา 

Nuer (มีมากเปUนลำดับ 2 ในเซาทvซูดาน) โดยประธานาธิบดี Kiir กลAาวหาวAารองประธานาธิบดี Riek พยายามจะยึด

อำนาจ ทำใหcเกิดการสูcรบระหวAางท้ังสองฝ�าย โดยมีทหารยูกันดาเขcารAวมกับฝ�ายรัฐบาลภายใตcการนำของ

ประธานาธิบดี Kiir เพ่ือตAอสูcกับฝ�ายตAอตcานรัฐบาลท่ีนำโดยรองประธานาธิบดี Riek ตAอมาในชAวงปl 2557-2558   

มีการเจรจาสันติภาพระหวAางสองฝ�ายหลายคร้ัง โดยมีองคvกรดcานการคcาของประเทศในแอฟริกาตะวันออก 

(Inter-Governmental Authority On Development-IGAD) ชAวยไกลAเกล่ีย ท้ังสองฝ�ายไดcลงนามในขcอตกลงหยุด

ยิงท่ีแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปlย และนำไปสูAการบรรลุขcอตกลงสันติภาพเม่ือ ส.ค.2558 ซ่ึงขcอตกลงดังกลAาวกำหนดใหc

รองประธานาธิบดี Riek เปUนรองประธานาธิบดีตAอไป แตAความขัดแยcงระหวAางประธานาธิบดี Salva Kiir Mayardit 

และรองประธานาธิบดี Riek ยังคงมีอยูA ตAอมาประธานาธิบดี Salva Kiir Mayardit ไดcปลดนาย Riek ออกจาก

ตำแหนAงรองประธานาธิบดี เม่ือ 10 ก.ค.2559 และแตAงต้ังนาย Taban Deng Gai เปUนรองประธานาธิบดีแทน 

โดยนาย Riek หลบหนีออกนอกประเทศ ตAอมาเม่ือ 12 ก.ย.2561 มีการลงนามในขcอตกลงสันติภาพ และเม่ือ 

22 ก.พ.2563 มีการจัดต้ังรัฐบาลเอกภาพ ขณะท่ีกลุAมตAอตcานรัฐบาลบางกลุAมไมAยอมรับและยังคงสูcรบ   

 

วันชาติ 9 ก.ค. วันประกาศเอกราชจากซูดานเม่ือปl 2554 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปUนท้ังประมุขและหัวหนcารัฐบาล มาจาก          

การเลือกต้ังโดยตรง วาระการดำรงตำแหนAง 5 ปl ดำรงตำแหนAงไดc 2 สมัยติดตAอกัน (การประชุม National 

Dialogue ระหวAาง 3-17 พ.ย.2563 มีมติใหcขยายระยะเวลาดำรงตำแหนAงจาก 4 ปl เปUน 5 ปl) ประธานาธิบดี

คนป�จจุบัน คือ นาย Salva Kiir Mayardit ไดcรับเลือกต้ังใหcดำรงตำแหนAงประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ

อยAางเปUนทางการเม่ือ 9 ก.ค.2554  

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝ�ายบริหาร แตAงต้ัง นรม. และ ครม. โดยตcอง

ไดcรับความเห็นชอบจากรัฐสภา การเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังลAาสุดเม่ือ 11-15 เม.ย.2554 นาย Salva Kiir 

Mayardit ไดcรับเลือกดcวยคะแนนเสียง 93% การเลือกต้ังคร้ังถัดไป ซ่ึงเดิมกำหนดเม่ือปl 2558 แตAประกาศ

เล่ือนมาแลcว 3 คร้ัง เปUนปl 2561 ปl 2564 ปl 2566 และลAาสุดเล่ือนเปUน 20 ธ.ค.2567 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ประกอบดcวย 2 สภา คือ 1) สภา Council of State มีสมาชิกจำนวน 50 คน 

ต้ังข้ึนตามคำส่ังประธานาธิบดี เม่ือ ส.ค.2554 มีหนcาท่ีสำคัญคือ ใหcความเห็นชอบกฎหมายท่ีเก่ียวกับ         

การบริหารประเทศ ออกขcอมติและคำส่ังท่ีเปUนการแนะนำรัฐบาล กำกับดูแลและติดตามกระบวนการฟ��นฟูประเทศ

และสวัสดิการสังคมที่ไดcรับผลกระทบจากความขัดแยcง และ 2) สภา National Legislative Assembly 

มีสมาชิกจำนวน 400 คน โดยมาจากการเลือกต้ัง 170 คน วาระการดำรงตำแหนAง 4 ปl มีหนcาท่ีตรวจสอบการ

ทำงานของฝ�ายบริหาร โดยมีสิทธิออกเสียงไมAไวcวางใจรองประธานาธิบดีและ รมว. อนุมัติแผนนโยบาย และ

งบประมาณแผAนดิน ใหcสัตยาบันสนธิสัญญาระหวAางประเทศ สมาชิกรัฐสภาไดcรับการแตAงต้ังโดยประธานาธิบดี

และสาบานตนเขcารับตำแหนAงเม่ือตcนปl 2564  
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 ฝ�ายตุลาการ : ใชcระบบศาลคูA ซ่ึงเปUนระบบท่ีมีท้ังศาลยุติธรรมและศาลพิเศษ โดยเซาทvซูดาน 

มีศาลฎีกา ศาลอุทธรณv ศาลช้ันตcน และศาลจารีตประเพณี 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) ของ

ประธานาธิบดี Kiir เปUนพรรครัฐบาลป�จจุบันและครองเสียงขcางมากในรัฐสภา (มี ส.ส.ของพรรคไดcรับเลือกต้ัง

เม่ือ เม.ย.2553 จำนวน 160 คน จากท้ังหมด 170 คน) พรรค Democratic Change (DC) เดิมคือพรรค 

Sudan People’s Liberation Movement-Democratic Change (มี ส.ส.ของพรรคไดcรับเลือกต้ัง 4 คน) 

ส.ส.ท่ีเหลืออีก 6 คน ไมAสังกัดพรรคการเมือง และพรรค South Sudan People’s Liberation Movement 

In Opposition (SPLM-IO) ของอดีตประธานาธิบดี Riek 

 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของเซาทvซูดานยังคงเช่ือมโยงกับซูดาน โดยสินคcาและเงินทุนหลักของประเทศสAวนใหญA

ตcองนำเขcาจากซูดานและประเทศเพ่ือนบcาน เชAน ยูกันดา และเคนยา สAวนการสAงออกน้ำมันทางทAอของเซาทvซูดาน

ยังตcองพ่ึงพาทAาเรือซูดาน นอกจากน้ี การท่ีประเทศอยูAในภาวะสงครามกลางเมือง (ปl 2556-2558) และการสูcรบ

ระหวAางชนเผAามาเปUนเวลานาน ทำใหcมีผูcพลัดถ่ินมากถึง 2.2 ลcานคน และประชาชนจำนวนมากเสียชีวิต

นอกจากน้ี รัฐบาลใชcงบประมาณสAวนใหญA ในการพัฒนากองทัพ จึงทำใหcภาคอุตสาหกรรม ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสรcางพ้ืนฐานสำคัญไมAไดcรับการพัฒนา เชAน เสcนทางคมนาคมในประเทศ ระบบไฟฟ า

ตcองใชcเคร่ืองป�¡นไฟฟ าจากน้ำมันดีเซล ทำใหcไมAสามารถผลิตไฟฟ าไดcเพียงพอกับความตcองการภายในประเทศ 

และระบบน้ำประปามีจำกัด ดังน้ัน เซาทvซูดานจึงตcองเป¢ดรับการลงทุนและความชAวยเหลือจากตAางประเทศ 

โดยไดcรับความชAวยเหลือดcานงบประมาณในการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรcางพ้ืนฐาน การผลิต

ไฟฟ าพลังน้ำ และการพัฒนาดcานเกษตรกรรมจากธนาคารโลกและประเทศตAาง ๆ เชAน สหราชอาณาจักร 

สหรัฐฯ นอรvเวยv เนเธอรvแลนดv มาต้ังแตAปl 2548 คิดเปUนมูลคAามากกวAา 4,000 ลcานดอลลารvสหรัฐ นอกจากน้ี 

รัฐบาลเซาทvซูดานตcองการลดการพ่ึงพาซูดานในการสAงออกน้ำมัน จึงใชcนโยบายการขยายความรAวมมือดcาน

การคcากับประเทศเพ่ือนบcาน เชAน เอธิโอเปlย ยูกันดา และเคนยา โดยไดcรAวมมือกับเคนยาขอรับความชAวยเหลือ

ทางการเงินจากจีนและญ่ีปุ�น ในการวางแผนสรcางระบบทAอขนสAงน้ำมันดิบระยะทางประมาณ 1,400 กม. จาก

เซาทvซูดานมายังทAาเรือเมืองลามู ทางตอนเหนือของเคนยา  

 เซาทvซูดานเปUนผูcผลิตน้ำมันสำคัญของแอฟริกา และไมAไดcเปUนสมาชิกกลุAมประเทศผูcสAงออกน้ำมัน 

(OPEC) จึงสามารถผลิตน้ำมันไดcอยAางอิสระโดยปราศจากการถูกจำกัดเพดานการผลิตและมีประเทศตAาง ๆ 

เชAน แคนาดา ฝร่ังเศส จีน อินเดีย และมาเลเซีย เขcาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันในเซาทvซูดาน โดยการ

ผลิตน้ำมันดิบของเซาทvซูดานเปUนแหลAงท่ีมาของรายไดcภาครัฐถึง 95%  

 เศรษฐกิจของเซาทvซูดานฟ��นตัวข้ึนหลังจากการลงนามขcอตกลง Revitalized Peace เม่ือปl 2561 

แตAเร่ิมถดถอยลงอีกคร้ัง เน่ืองจากเผชิญป�ญหาต๊ักแตนทะเลทราย อุทกภัย การผลิตน้ำมันลดลง ความขัดแยcง

ภายในประเทศ วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน และป�ญหา COVID-19 ประกอบกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลและ

คAาเงินปอนดvเซาทvซูดานอAอนคAาลง  

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  ปอนดvเซาทvซูดาน (South Sudanese Pounds) หรือ SSP 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร@สหรัฐ : 1 ดอลลารvสหรัฐ : 130.26 ปอนดvเซาทvซูดาน  
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 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 บาท : 3.62 ปอนดvเซาทvซูดาน (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑvมวลรวมในประเทศ (GDP) : 4,784 ลcานดอลลารvสหรัฐ (ปl 2565-กองทุนการเงินระหวAางประเทศ) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  -10.8%  

รายไดcเฉล่ียตAอหัวตAอปl : 398.67 ดอลลารvสหรัฐ  

แรงงาน : 4,828,859 คน (ปl 2564-ขcอมูลจากธนาคารโลก) 

อัตราการวAางงาน : 13.9% (ปl 2564-ขcอมูลจากธนาคารโลก) 

อัตราเงินเฟ อ : 17.60% (ปl 2564-ขcอมูลจากธนาคารโลก) 

ผลผลิตทางการเกษตร : ขcาวฟ�าง ขcาวโพด ขcาว ลูกเดือย ขcาวสาลี กัมอาหรับ อcอย มะมAวง มะละกอ กลcวย  

การสAงออก : 2,344 ลcานดอลลารvสหรัฐ (ปl 2563-ขcอมูลจากธนาคารโลก) 

การนำเขcา :  4,245 ลcานดอลลารvสหรัฐ (ปl 2563-ขcอมูลจากธนาคารโลก) 

สินคcาสAงออก : น้ำมันดิบ  

ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ำมันดิบ 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณดcานการทหาร 94 ลcานดอลลารvสหรัฐ หรือคิดเปUน 2.25% ของ GDP 

(ปl 2563) กำลังพล 53,000 นาย ป�จจุบัน กกล.รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN Mission in the Republic 

of South Sudan-UNMISS) ยังประจำการในเซาทvซูดาน โดยคณะมนตรีความม่ันคงแหAงสหประชาชาติไดc

ขยายระยะเวลาของ UNMISS ออกไปจนถึง 15 มี.ค.2566 UNMISS มีกำลังพลรวม 17,954 คน โดยเม่ือ 23 

ธ.ค.2561 ไทยสAงกำลังพลของกองรcอยทหารชAางเฉพาะกิจเขcารAวมภารกิจของ UNMISS จำนวน 273 คน พ้ืนท่ี

ปฏิบัติงานหลักอยูAท่ีจูบาและรัมเบค จบภารกิจเม่ือ 21 ก.ย.2563 รวมระยะเวลา 1 ปl 9 เดือน กองรcอยทหารชAาง

เฉพาะกิจฯ ผลัดท่ี 2 จำนวน 270 นาย ออกเดินทางไปยังเซาทvซูดานเพ่ือรับชAวงภารกิจ เม่ือ 20 ก.ย.2563 

ดcวยเท่ียวบินเชAาเหมาลำของสหประชาชาติ และเม่ือ 6 เม.ย.2565 กองทัพไทยสAงกองรcอยทหารชAางเฉพาะกิจฯ 

ผลัดท่ี 3 จำนวน 273 นาย ออกเดินทางไปยังเซาทvซูดานเพ่ือรับชAวงภารกิจ 

 ยุทโธปกรณ@สำคัญ :  

 ทบ. ไดcแกA รถถังหลัก (MBT) รวมมากกวAา 80 คัน (รุAน T-55 ไมAปรากฏจำนวน รุAน T-72AV 

จำนวน 80 คัน) รถลาดตระเวนหุcมเกราะ (PPV) รุAนตAาง ๆ ไมAปรากฏจำนวน ป�นใหญAรุAนตAาง ๆ ไมAปรากฏ

จำนวน อาวุธปลAอยนำวิถีพ้ืนสูAอากาศ (SAM) ไมAปรากฏจำนวน 

 ทอ. ไดcแกA บ.ลำเลียง (TPT) แบบเบา รุAน Beech 1900 จำนวน 1 เคร่ือง ฮ.โจมตี (ATK) รุAน 

Mi-24V Hind จำนวน 2 เคร่ือง รุAน Mi-24V-SMB Hind จำนวน 3 เคร่ือง ฮ.อเนกประสงคv (MRH) รุAน Mi-17 

Hip H จำนวน 9 เคร่ือง ฮ.ลำเลียง (TPT) จำนวน 3 เคร่ือง 
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ปiญหาด#านความม่ันคง 

 1) ความไมAม่ันคงทางเศรษฐกิจ เซาทvซูดานพ่ึงพาการสAงออกน้ำมันเปUนรายไดcหลักของประเทศ 

และพ่ึงพาความชAวยเหลือจากตAางประเทศท้ังทางดcานการเงิน อาหาร และยา ซ่ึงเงินชAวยเหลือท่ีเซาทvซูดาน

ไดcรับยังไมAเพียงพอกับความตcองการ  

 2) วิกฤตดcานมนุษยธรรม ความรุนแรง ความไมAม่ันคงทางอาหาร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

โดยเฉพาะอุทกภัย และป�ญหา COVID-19 โดยเม่ือปl 2564 มีประชากรประมาณ 7.2 ลcานคน หรือคิดเปUน 60% 

ของประชากรท้ังหมด เผชิญป�ญหาความไมAม่ันคงดcานอาหาร เฉพาะอยAางย่ิงในรัฐ Jonglei รัฐ Northern 

Bahr-el-Ghazal รัฐ Warrap และเขตปกครอง Pibor และมีผูcตcองการความชAวยเหลือดcานมนุษยธรรมมากถึง

สองในสามของประชากรท้ังหมด โดยเฉพาะผูcหญิงและเด็ก 

 3) ป�ญหาผูcล้ีภัยและผูcพลัดถ่ินฐานในประเทศ โดยปl 2565 มีชาวเซาทvซูดานล้ีภัยการสูcรบไป

ยังประเทศเพ่ือนบcาน สAวนใหญAอยูAท่ีซูดาน 309,849 คน และคองโก 19,452 คน นอกจากน้ี ยังมีผูcพลัดถ่ินฐาน

ในประเทศประมาณ 2.23 ลcานคน โดยพลัดถ่ินฐานจากหลายสาเหตุ เชAน ป�ญหาการสูcรบและความขัดแยcงทาง

ชาติพันธุvต้ังแตAปl 2556 ป�ญหาอุทกภัยและภัยแลcง  

 4) ป�ญหาทางการเมือง แมcมีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ซ่ึงทำใหcการกAอเหตุรุนแรงลดลง

อยAางมาก แตAการเปล่ียนผAานทางการเมืองมีพัฒนาการอยAางลAาชcา ทำใหcสถานการณvทางการเมืองและความม่ันคง  

มีความไมAแนAนอน รวมท้ังมีการกAอเหตุประทcวงทางการเมืองบAอยคร้ัง ท้ังน้ื เม่ือ ส.ค.2565 รัฐบาลเซาทvซูดาน

แถลงวAาอยูAระหวAางเตรียมการจัดการเลือกต้ังใน 20 ธ.ค.2567   

 

สมาชิกองค@การระหว0างประเทศ AU, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, 

Interpol, IOM, IPU, ITU, MIGA, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WCO, WHO และ WMO 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ทAาอากาศยาน 89 แหAง ทAาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ ไดcแกA ทAาอากาศยาน

จูบา ในกรุงจูบา เสcนทางรถไฟ 248 กม. ถนนระยะทาง 90,200 กม. (ปl 2562) ท้ังทางรถไฟและถนน ซ่ึงชำรุด

เปUนสAวนใหญA การโทรคมนาคม : ไมAปรากฏขcอมูลการใหcบริการโทรศัพทvพ้ืนฐาน โทรศัพทvเคล่ือนท่ี 3,439,784 

เลขหมาย (ปl 2562) รหัสโทรศัพทvระหวAางประเทศ +211 รหัสอินเทอรvเน็ต .ss จำนวนผูcใชcอินเทอรvเน็ต 

814,326 คน (ปl 2561) 

 

การเดินทาง  ไมAมีเท่ียวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเซาทvซูดาน โดยสามารถเดินทางไดcดcวยสายการบินท่ีหลากหลาย 

เชAน Ethiopian Airways และ Kenya Airways ใชcเวลาเดินทางอยAางนcอย 14 ชม. เวลาท่ีเซาทvซูดานชcากวAาไทย 4 ชม.  

 

สถานการณ@สำคัญท่ีน0าติดตาม :  

 1)  การบริหารประเทศของรัฐบาลเอกภาพท่ีต้ังข้ึนตามขcอตกลงสันติภาพ  

 2)  การแกcไขป�ญหาเศรษฐกิจ การคอรvรัปชัน การฟ��นฟูเศรษฐกิจท่ีหดตัว ตามท่ีมีการกำหนด

แนวทางไวcเม่ือลงนามในขcอตกลงสันติภาพ เม่ือ ก.พ.2563  
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 3) การพัฒนาโครงสรcางพ้ืนฐานของประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเนcนการสรcางความ

หลากหลายทางเศรษฐกิจเพ่ือลดการพ่ึงพารายไดcจากน้ำมัน และความพยายามหาเสcนทางสAงออกน้ำมันท่ีไมA

พ่ึงพาทAาเรือของซูดาน 

 4) การฟ��นฟูประเทศท่ีไดcรับผลกระทบจาก COVID-19 วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ป�ญหาสงคราม

กลางเมือง ป�ญหาสูcรบแยAงชิงอำนาจทางการเมือง และความขัดแยcงจากความแตกตAางดcานชาติพันธุv ซ่ึงทำใหc

เกิดวิกฤติดcานมนุษยธรรมและการขาดแคลนอาหารอยAางรุนแรง รวมท้ังสAงผลกระทบตAอการประกอบอาชีพท้ัง

ในดcานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

 

ความสัมพันธ@ไทย-เซาท@ซูดาน  

 ความสัมพันธvดcานการทูต 

 ไทยรับรองเซาทvซูดานอยAางเปUนทางการตามมติ ครม. เม่ือ 6 ก.ย.2554 โดยไทยและเซาทvซูดาน

สถาปนาความสัมพันธvทางการทูตอยAางเปUนทางการ เม่ือ 5 ธ.ค.2556 และฝ�ายไทยมอบหมายใหc สอท.ไทย ณ 

กรุงไนโรบี เคนยา เปUนจุดติดตAอกับเซาทvซูดาน โดยกำหนดใหcมีเขตอาณาครอบคลุมเซาทvซูดาน สAวนเซาทv

ซูดานมอบหมายใหc สอท.เซาทvซูดาน ณ กรุงไนโรบี เคนยา เปUนจุดติดตAอกับไทย 

 ความสัมพันธvทางเศรษฐกิจ 

 บริษัทกAอสรcางไทยและแรงงานไทยเขcาไปดำเนินการกAอสรcางถนนในดินแดนของเซาทvซูดาน

ต้ังแตAกAอนการประกาศเอกราชจากซูดานจนถึงป�จจุบัน นอกจากน้ี บริษัทขายเคร่ืองขุดเจาะน้ำบาดาลของไทย

ซ่ึงมีสำนักงานอยูAในไนโรบี เคนยา เขcาไปขายเคร่ืองขุดเจาะน้ำบาดาลในเซาทvซูดานแลcว  

 เมื่อปl 2564 การคcาระหวAางไทย-เซาทvซูดาน มีมูลคAา 3.21 ลcานดอลลารvสหรัฐ ไทยสAงออก

ไปเซาทvซูดาน 3.20 ลcานดอลลารvสหรัฐ และนำเขcาจากเซาทvซูดาน 0.01 ลcานดอลลารvสหรัฐ โดยไทยไดcเปรียบ

ดุลการคcาเซาทvซูดาน 3.20  ลcานดอลลารvสหรัฐ และในชAวง ม.ค.-ก.ย.2565 การคcาไทย-เซาทvซูดาน มีมูลคAา 

3.86 ลcานดอลลารvสหรัฐ ไทยสAงออกไปเซาทvซูดาน 3.85 ลcานดอลลารvสหรัฐ และนำเขcาจากเซาทvซูดาน 0.01 

ลcานดอลลารvสหรัฐ  

 สินคcาท่ีไทยสAงออกไปเซาทvซูดานเม่ือปl 2564 ไดcแกA รถยนตv อุปกรณvและสAวนประกอบ 

รองเทcาและช้ินสAวน กระดาษและผลิตภัณฑvกระดาษ เคร่ืองจักรกลและสAวนประกอบของเคร่ืองจักรกล สAวน

สินคcาท่ีไทยนำเขcาจากเซาทvซูดานเม่ือปl 2564 ไดcแกA เคร่ืองคอมพิวเตอรv อุปกรณvและสAวนประกอบ ผลิตภัณฑv

ส่ิงทออ่ืน ๆ รองเทcา เคร่ืองใชcไฟฟ าในบcาน ส่ิงพิมพv 

 ดcานการทAองเท่ียว ปl 2563 มีผูcท่ีเดินทางจากเซาทvซูดานมาไทย จำนวน 15 คน ท้ังน้ี ปl 2565 

มีคนไทยในเซาทvซูดานมากกวAา 600 คน ประกอบดcวย กองรcอยทหารชAางเฉพาะกิจในภารกิจสหประชาชาติ

ประจำเซาทvซูดาน (UNMISS) ผลัดท่ี 3 และเจcาหนcาท่ีในองคvการสหประชาชาติ จำนวน 281 คน พนักงานใน

บริษัทกAอสรcางถนน ARC คนงานในบริษัทขุดเจาะน้ำมัน และพนักงานสปา 

 

--------------------------------------------------- 
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Salva Kiir Mayardit 
 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีเซาทvซูดาน  

 

เกิด 13 ก.ย.2494 (อายุ 72 ปl/ปl 2566) ท่ีเขต Gogrial รัฐ Warrap  

 ทางตอน เหนือของเซาทvซูดาน เปUนชนเผAา Dinka  

 

ศาสนา  คริสตvนิกายคาทอลิก  

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Mary Ayen Mayardit มีบุตรสาวช่ือ Adut Mayardit  

และบุตรชายช่ือ Munuti Salva Kiir 

 

การศึกษา   วิทยาลัยการทหารซูดาน  

 

ประวัติการทำงาน 

ปl 2498-2515   - เขcารAวมรบในสงครามกลางเมืองคร้ังแรกในซูดาน โดยรAวมกลุAมแบAงแยก

    ดินแดนทางใตcของซูดาน “The Anya Nya” 

ปl 2515    - เปUนทหารระดับจAาในกองทัพของซูดาน 

ปl 2524    - กลับมารับตำแหนAงในหนAวยพลรAม และรับตำแหนAงผูcบัญชาการกองทหาร 

    รักษาการณv 

ปl 2526    - เขcารAวมกับกลุAมกบฏของนาย John Garang ผูcนำกลุAม Sudan People’s  

    Liberation Move-ment (SPLM) และลาออกจากกองทัพซูดาน ตAอมา 

เม่ือมีการต้ัง the Sudan People’s Liberation Army (SPLA) จึงเขcารAวม 

ภายหลังไดcรับตำแหนAง ผบ.สส. ของ กกล. SPLA 

ปl 2548    - หลังจากนาย John Garang เสียชีวิต นาย Kiir ไดc ข้ึนดำรงตำแหนAง 

    รองประธานาธิบดีซูดาน และผูcนำพรรค SPLM แทน 

ปl 2553    - ประธานาธิบดีเขตซูดานทางใตc 
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9 ก.ค.2554   - ประธานาธิบดีคนแรกของเซาทvซูดาน 

ปl 2556 - ระบุวAา รองประธานาธิบดี Riek Machar มีแผนกAอรัฐประหาร จึงส่ังปลด

รองประธานาธิบดี Machar และทำใหcเปUนจุดเร่ิมตcนสงครามกลางเมืองถึงปl 

2558 กAอนจะมีการลงนามขcอตกลงสันติภาพ แตAมีการละเมิดขcอตกลงหยุดยิง

ในเวลาตAอมา 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - ชอบสวมหมวกคาวบอยไปรAวมงานท้ังท่ีเปUนทางการและไมAเปUนทางการ  

   ไมAสูบบุหร่ี และไมAด่ืมสุรา ซ่ึงแตกตAางจากทหารสAวนใหญAในกองทัพ 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเซาท@ซูดาน 

 

ประธานาธิบดี      Salva Kiir Mayardit  

รองประธานาธิบดีคนท่ี 1     Riek Machar  

รองประธานาธิบดีคนท่ี 2     James Wani Igga  

รองประธานาธิบดีคนท่ี 3     Taban Deng Gai  

รองประธานาธิบดีคนท่ี 4     RebeccaNyandeng Garang  

รองประธานาธิบดีคนท่ี 5     Hussein Abdelbagi  

รมว.กระทรวงกิจการประธานาธิบดี   Barnaba Marial Benjamin 

รมว.กระทรวงเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร  Josephine Joseph Lagu 

รมว.กระทรวงปศุสัตวvและประมง    Onyoti Adigo Nyikec 

รมว.กระทรวงกิจการคณะรัฐมนตรี    Martin Elia Lomuro 

รมว.กระทรวงการลงทุน     Dhieu Mathok 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา    Albino Bol Dhieu 

รมว.กระทรวงกลาโหมและกิจการทหารผAานศึก  Angelina Teny 

รมว.กระทรวงแอฟริกาตะวันออก    Deng Alor Kuol 

รมว.กระทรวงพลังงานและเข่ือน    Peter Mercallo Nasir 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดลcอมและป�าไมc   Josephine Napwon Cosmas 

รมว.กิจการรัฐบาลกลาง     Lasuba L. Wango 

รมว.กระทรวงการคลังและแผนเศรษฐกิจ   Dier Tong Ngor 

รมว.กระทรวงการตAางประเทศ    Mayiik Ayii Deng 

รมว.กระทรวงเพศสภาพ กิจการสังคม และศาสนา  Ayaa Benjamin Warille 

รมว.กระทรวงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอบรม  Awut Deng Achuil 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Yolanda Awel Deng 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรv และเทคโนโลยี Gabriel Changson Chang 

รมว.กระทรวงท่ีดิน การเคหะ และการพัฒนาเมือง  Michael Chanjiek Geay 

รมว.กระทรวงกิจการมนุษยธรรมและบริหารจัดการภัยพิบัติ Peter Mayen MajongDit 

รมว.กระทรวงขcอมูลและการออกอากาศ   Michael Makuei Lueth 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Mahmoud Solomon Agook 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำและการชลประทาน  Manawa Peter Gatkuoth 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกิจการรัฐธรรมนูญ  Ruben Madol Arol Kachuol 

รมว.กระทรวงแรงงาน      James Hoth Mai 

รมว.กระทรวงป¢โตรเลียม     Puot Kang Chuol 
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รมว.กระทรวงความม่ันคงแหAงชาติ    Obote Mamur Mete 

รมว.กิจการรัฐสภา     Mary Mawai 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม     Nadia Arop Dudi 

รมว.กระทรวงสรcางสันติภาพ    Stephen Parl Kuol 

รมว.การบริการสาธารณะ และพัฒนาทรัพยากรมนุษยv Bangasi Joseph Bakosoro 

รมว.กระทรวงการคcาและอุตสาหกรรม   Kuol Athian Mawien 

รมว.กระทรวงเหมืองแรA     Martin Abucha 

รมว.กระทรวงถนนและสะพาน    Simon Mijok Majak 

รมว.กระทรวงคมนาคม     Madut Biar Yol 

รมว.กระทรวงการอนุรักษvสัตวvป�าและการทAองเท่ียว  Rizik Zakaria Hassan 

 

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

 (พ.ย.2565) 


