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สาธารณรัฐซูดาน 

(Republic of Sudan) 

 
 

เมืองหลวง คาร%ทูม  

 

ท่ีต้ัง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ระหว<างเส>นละติจูด 8-23 องศาเหนือ กับเส>น

ลองจิจูด 24-36 องศาตะวันออก พ้ืนท่ีรวม 1,861,484 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 6,819 กม. และ         

มีชายฝSTงยาว 853 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับอียิปต% 1,276 กม. ลิเบีย 382 กม. 

 ทิศใต> ติดกับเซาท%ซูดาน 2,158 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลแดง 853 กม. เอริเทรีย 682 กม. และเอธิโอเป[ย 744 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับชาด 1,403 กม. และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 174 กม. 
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ภูมิประเทศ  ส<วนใหญ<เป̀นท่ีราบ ภาคใต> ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเป̀นเขตภูเขา และภาคเหนือ

ส<วนใหญ<เป̀นทะเลทราย  

 

ภูมิอากาศ  ร>อนและแห>งแล>งแบบทะเลทราย มีฝนตกช<วง เม.ย.-พ.ย. 

 

ประชากร  46,089,511 (พ.ย.2565) 

 

รายละเอียดประชากร  ส<วนใหญ< (70%) เป̀นชาวอาหรับซูดาน นอกน้ันเป̀น Fur, Beja, Nuba และ Fallata 

อัตราส<วนประชากรจำแนกตามอายุ (ป[ 2565) : วัยเด็ก (0-14 ป[) 42.10% วัยรุ<นถึงวัยกลางคน (15-64 ป[) 

55.2% วัยชรา (65 ป[ขึ้นไป) 2.7% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 55.4 ป[ เพศชายประมาณ 54.2 ป[ 

เพศหญิงประมาณ 56.7 ป[ อัตราการเกิด 31.05 คนต<อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 6.96 คนต<อประชากร 

1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.67% 

 

ศาสนา  ส<วนใหญ<เป̀นผู>นับถือศาสนาอิสลาม (ซุนนี) 90.7% ศาสนาคริสต% 5.5% นิกายท>องถ่ิน 2.8 

และอ่ืน ๆ 1%   

 

ภาษา  ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเป̀นภาษาราชการ และมีการใช>ภาษาท>องถ่ินอ่ืน ได>แก< 

Nubian, Ta Bedawie และ Fur 

 

การศึกษา  อัตราการรู>หนังสือ 75.86% 

 

การก0อต้ังประเทศ  หลังได>รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 1 ม.ค.2499 ซูดานตกอยู<ในภาวะสงคราม

กลางเมืองมาตลอด โดยสงครามกลางเมืองช<วงแรกส้ินสุดลงเม่ือป[ 2515 และสงครามกลางเมืองคร้ังท่ีสอง

เกิดข้ึนเม่ือป[ 2526 เน่ืองจากรัฐบาลซูดานภายใต>การนำของประธานาธิบดี Gaafar Nimeiry ประกาศใช>

กฎหมายอิสลามบริหารประเทศครอบคลุมถึงซูดานตอนใต> ทำให>ชาวซูดานตอนใต>ท่ีส<วนใหญ<นับถือศาสนา

คริสต%และความเช่ือด้ังเดิม รวมตัวกันจัดต้ังเป̀น กกล.ต<อต>าน ช่ือ Sudan People’s Liberation Movement 

(SPLM) นำโดยนาย John Garang และปฏิเสธท่ีจะอยู<ภายใต>การปกครองของรัฐบาลนาย Gaafar Nimeiry  

ซ่ึงกลุ<มดังกล<าวทำสงครามต<อต>านรัฐบาลมาอย<างยาวนานกว<าสองทศวรรษ ส<งผลให>มีผู>พลัดถ่ินกว<า 4 ล>านคน 

และเสียชีวิต 2 ล>านคน จนเม่ือ ม.ค.2548 ท้ังสองฝ�ายบรรลุความตกลงสันติภาพ (Comprehensive Peace 

Agreement-CPA) กำหนดให>ซูดานเหนือและใต>มีโครงสร>างการปกครองท่ีท้ังสองฝ�ายมีส<วนร<วม เช<น ให>ผู>นำ

ของ SPLM เป̀นรองประธานาธิบดีคนท่ีหน่ึง จัดต้ังรัฐบาลผสมระหว<างพรรค National Congress Party (NCP) 

ของรัฐบาลกับกลุ<ม SPLM ภายใต>ช่ือ Government of National Unity (GNU) แบ<งรายได>จากการส<งออก
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น้ำมันระหว<างฝ�ายเหนือกับฝ�ายใต>เท<า ๆ กัน และให>ฝ�ายใต>มีอำนาจปกครองตนเอง (autonomy) เป̀นเวลา 6 ป[ 

ก<อนให>ประชาชนลงประชามติ ซ่ึงผลการลงประชามติเม่ือ ม.ค.2554 ประชาชนฝ�ายใต> 98% เลือกท่ีจะ

ปกครองตนเอง นำไปสู<การประกาศเอกราชของเซาท%ซูดานแยกจากซูดาน เม่ือ 9 ก.ค.2554 แต<ภายหลัง     

การแยกตัวของเซาท%ซูดาน เกิดความขัดแย>งภายในซูดานระหว<างรัฐบาลกับกลุ<มปลดปล<อยประชาชนซูดานเหนือ 

(Sudan People’s Liberation Movement-North) หรือ SPLM-N และในพ้ืนท่ีขัดแย>งดาร%ฟูร% South Kordofan 

และ Blue Nile ทำให>มีผู>ไร>ท่ีอยู<อาศัยมากถึง 12 ล>านคน และส<งผลต<อการให>ความช<วยเหลือด>านมนุษยธรรม 

โดยเฉพาะความขัดแย>งในดาร%ฟูร%เม่ือป[ 2546 ทำให>มีผู>ไร>ท่ีอยู<อาศัยนับล>านคน และเสียชีวิตนับแสนคน 

สหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาพยายามเข>ามาระงับเหตุ และจัดต้ังภารกิจกองกำลังสันติภาพผสมระหว<าง

สหประชาชาติกับสหภาพแอฟริกาในดาร%ฟูร% (UNAMID) เม่ือป[ 2550 ปSจจุบัน UNAMID ประกาศยุติภารกิจ

และถอนกำลังประจำการออกจากซูดานแล>วเม่ือ 31 ธ.ค.2563 นอกจากน้ี ซูดานยังมีปSญหาผู>ล้ีภัยจากประเทศ

ข>างเคียง เช<น เอธิโอเป[ย ชาด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และเซาท%ซูดาน ขณะท่ีการให>ความช<วยเหลือทำได>

ยากลำบาก เพราะปSญหาความขัดแย>งของกลุ<มติดอาวุธและสภาพการคมนาคม  

 

วันชาติ 1 ม.ค. (ได>รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป[ 2499) 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเป̀นประมุขและหัวหน>ารัฐบาล การเลือกต้ังประธานาธิบดี

และการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังล<าสุดเม่ือ 13-16 เม.ย.2558 นายอุมัร ฮะซัน อะห%มัด อัลบะชีร ดำรงตำแหน<ง

ประธานาธิบดีต้ังแต< 16 ต.ค.2536 และถูกโค<นล>มออกจากตำแหน<งเม่ือ 11 เม.ย.2562 จากการรัฐประหาร 

โดยกองทัพ ต<อมา เม่ือ 17 ส.ค.2562 ซูดานต้ังสภาปกครอง (Sovereign Council) ให>มีอำนาจสูงสุดในการ

บริหารปกครองประเทศ โดยจะทำหน>าท่ีในช<วงของการเปล่ียนผ<านเป̀นระยะเวลา 39 เดือน ก<อนจะจัดการ

เลือกต้ังท่ัวไปภายใน ก.ค.2566 ซ่ึงสมาชิกจากฝ�ายกองทัพจะเป̀นประธานใน 21 เดือนแรก จากน้ัน ฝ�ายพลเรือนจะ

เข>าเป̀นประธานต<ออีก 18 เดือน ปSจจุบัน มี พล.ท.Abdel Fattah al-Burhan เป̀นประธานสภาปกครอง  

  ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง มีอำนาจควบคุมฝ�ายบริหาร กระทรวง 

ทบวง กรมต<าง ๆ และแต<งต้ัง ครม. แต<หลังเกิดการรัฐประหารเม่ือ 11 เม.ย.2562 สภาปกครอง (Sovereignty 

Council-SC) เข>าทำหน>าท่ีบริหารประเทศช่ัวคราว มีสมาชิกจากท้ังฝ�ายทหารและพลเรือนรวม 11 คน และหลัง

การรัฐประหารเม่ือ 25 ต.ค.2564 มีการเพ่ิมสมาชิก SC รวมเป̀น 14 คน โดยมี พล.อ.Abdel Fattah al-

Burhan อดีตประธานสภาทหารเพ่ือการเปล่ียนผ<านของซูดาน (Transitional Military Council-TMC)       

ทำหน>าท่ีประธานสภาปกครอง และ พล.ท.Mohammed Hamadan Dagalo ทำหน>าท่ีเป̀นรองประธานสภา 

ท้ังน้ี นาย Abdalla Hamdok นักเศรษฐศาสตร%อาวุโสประจำสหประชาชาติ ซ่ึงมี สนญ.อยู<เอธิโอเป[ย ได>รับ

คัดเลือกจากฝ�ายพลเรือนให>ดำรงตำแหน<ง นรม.ซูดาน ท้ังสภาปกครองและนาย Hamdok เข>าสาบานตนเข>ารับ

ตำแหน<งเม่ือ 21 ส.ค.2562 ต<อมา พ.อ.Abdel Fattah al-Burhan เข>าทำรัฐประหารเม่ือ 25 ต.ค.2564 ก<อนจะ

มีการลงนามในข>อตกลงฟ��นฟูทางการเมืองเพ่ือเปล่ียนผ<านการปกครองไปสู<พลเรือน และแต<งต้ังให> นรม.
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Hamdok ดำรงตำแหน<งอีกคร้ังเม่ือ 21 พ.ย.2564 แต<ต<อมา นรม.Hamdok ประกาศลาออกจากตำแหน<งเม่ือ 

2 ม.ค.2565 และมีการแต<งต้ังนาย Osman Hussein เป̀น นรม.รักษาการต้ังแต< 19 ม.ค.2565 

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : ทำหน>าท่ีออกกฎหมาย ข>อมติ และจัดให>มีการไต<สวนในเร่ืองท่ีมีความสำคัญ 

ให>ความเห็นชอบงบประมาณและภาษี ประกอบด>วย 2 สภา คือ 1) วุฒิสภา (Council of States หรือ Majlis 

al-Wilayat) มีสมาชิก 54 คน มาจากการเลือกต้ังโดยอ>อม วาระ 6 ป[ และ 2) สภาผู>แทนราษฎร (National 

Assembly หรือ Majlis Watani) มีสมาชิก 426 คน โดย 213 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง ส<วนท่ีเหลือมา

จากการเลือกต้ังแบบสัดส<วน (ในจำนวนส<วนท่ีเหลือน้ีเป̀นหญิง 128 คน) วาระ 6 ป[ การเลือกต้ังคร้ังล<าสุดเม่ือ 

13-16 เม.ย.2558 มีการยุบสภาเน่ืองจากเกิดการรัฐประหารสองคร้ังคือเม่ือ 11 เม.ย.2562 และ 25 ต.ค.2564 

  ฝ�ายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ% และศาลอ่ืน ๆ  

  พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Democratic Unionist Party (DUP) ด้ังเดิม พรรค Democratic 

Unionist Party พรรค Umma Federal Party (UFP) พรรค Popular Congress Party (PCP) พรรค Umma 

Party (UP) พรรค Umma Reform and Development Party (URDP) และพรรค Muslim Brotherhood (MB) 

 

เศรษฐกิจ ต้ังแต<ป[ 2552 เศรษฐกิจของซูดานพ่ึงพาการส<งออกน้ำมัน ประชาชนส<วนใหญ<ยังคงยึดอาชีพ

เกษตรกรรม แม>ว<าอัตราการเติบโตของรายได>เฉล่ียต<อหัวของประชาชนเพ่ิมข้ึน แต<ปSญหาการสู>รบในดาร%ฟูร%     

ท่ีเป̀นสงครามกลางเมือง และการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีส<วนใหญ<ของประเทศ ทำให>ประชาชน

มีระดับความเป̀นอยู<ต่ำกว<ามาตรฐานความยากจน ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเป̀นปSจจัยสำคัญ ในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ภาคบริการ การพัฒนาสาธารณูปโภค และภาคการเกษตรก็มีบทบาทสำคัญ

เพ่ิมข้ึนในการส<งเสริมการจ>างงาน โดยภาคการเกษตรมีการจ>างงานสูงสุด 

 ผลผลิตการเกษตร ได>แก< ฝ£าย ถ่ัวลิสง ข>าวฟ�าง ลูกเดือย ข>าวสาลี กัมอาหรับ (เป̀นสารประกอบ

ธรรมชาติชนิดหน่ึงท่ีอยู<ในกลุ<มสารไฮโดรคอลลอยด%ท่ีนิยมใช>กันแพร<หลายในวงการอุตสาหกรรมอาหาร) อ>อย 

มันแกว มะม<วง มะละกอ กล>วยหอม มันฝร่ังหวาน งา แกะ และปศุสัตว% ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ได>แก< 

น้ำมัน ส่ิงทอ ซีเมนต% น้ำมันรำข>าว น้ำตาล สมุนไพรท่ีใช>ในการทำสบู< รองเท>า น้ำมันกล่ัน เวชภัณฑ% ยุทธภัณฑ% 

การประกอบรถยนต%และรถบรรทุกขนาดเล็ก 

 การประกาศเอกราชของเซาท%ซูดานท่ีแยกตัวออกจากซูดาน เม่ือ 9 ก.ค.2554 ส<งผลกระทบ

ต<อค<าเงินและเศรษฐกิจของซูดานเป̀นอย<างมาก เน่ืองจากแหล<งน้ำมันท่ีเป̀นรายได>สำคัญของซูดานส<วนใหญ<  

(3 ใน 4) อยู<ในเซาท%ซูดาน นอกจากน้ี ประชาชนนำเงินไปซ้ือ-ขายในตลาดมืดท่ีให>ราคาดีกว<าธนาคาร 

เน่ืองจากค<าเงินปอนด%ซูดานอ<อนค<าลงอย<างมาก ขณะเดียวกัน ก็ประสบปSญหาขาดแคลนเงินตราต<างประเทศ 

ภาวะเงินเฟ£อสูง และรัฐบาลซูดานลดการอุดหนุนการนำเข>าข>าวสาลีและเช้ือเพลิง ทำให>ประชาชนประสบ

ความยากลำบาก  

 ขณะท่ีความพยายามแก>ปSญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลปSจจุบันด>วยการใช>เงินอุดหนุนน้ำมัน

เช้ือเพลิง อาจไม<ใช<การแก>ปSญหาท่ีเหมาะสม และอาจนำไปสู<ปSญหาอ่ืน เช<น เงินเฟ£อ และการคอร%รัปชัน  
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โดยอาศัยส<วนต<างของราคาน้ำมัน ท้ังน้ี ซูดานต>องพ่ึงพาเงินช<วยเหลือจากต<างประเทศ ซ่ึงเม่ือ ธ.ค.2563  

เงินช<วยเหลือจากต<างประเทศ คิดเป̀นสัดส<วนอย<างน>อย 40% ของงบประมาณประจำป[ของซูดาน 

 เศรษฐกิจในป[ 2565 คาดว<าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู<ท่ี 2.5% อัตราความยากจน

จะลดลง 0.5% การนำเข>าจากต<างประเทศจะลดลง รวมถึงการนำเข>าเช้ือเพลิง และอาหาร ขณะท่ีสถานการณ%

ด>านการขาดดุลทางการคลังและบัญชีเดินสะพัดคาดว<าจะดีข้ึน เน่ืองจากมีแผนปฏิรูปเพ่ือเร<งการฟ��นตัวทาง

เศรษฐกิจ ทั้งนี้ คาดว<าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของซูดานในป[ 2566 จะอยู<ที่ 4.5% โดยได>รับแรง

หนุนจากภาคการเกษตร เหมืองแร< การบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนของภาคเอกชน อย<างไรก็ดี 

ซูดานยังเผชิญความเส่ียงทางด>านเศรษฐกิจจากปSญหาความไม<ม่ันคงทางการเมือง ผลกระทบจากโรค COVID-19 

และความขัดแย>งระหว<างรัสเซียกับยูเครน 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ปอนด%ซูดาน (Sudanese Pound) หรือ   

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารaสหรัฐ : 1 ดอลลาร%สหรัฐ : 565.47 ปอนด%ซูดาน  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 15.75 ปอนด%ซูดาน (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ%มวลรวมในประเทศ (GDP) : 34,330 ล>านดอลลาร%สหรัฐ  (ป[ 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.1% (ป[ 2564 ของธนาคารโลก) 

รายได>เฉล่ียต<อหัวต<อป[ : 764.3 ดอลลาร%สหรัฐ (ป[ 2564 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 13,059,628 คน (ป[ 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการว<างงาน : 19.8% (ป[ 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราเงินเฟ£อ : 229.4% (ป[ 2564 ของธนาคารโลก) 

ผลผลิตทางการเกษตร : ฝ£าย ถ่ัวลิสง ข>าวฟ�าง ข>าวสาลี กัมอาหรับ อ>อย มันสำปะหลัง มะม<วง มะละกอ 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : น้ำมัน ใยฝ£าย ส่ิงทอ ซีเมนต% น้ำมันชนิดรับประทานได> น้ำตาล 

ดุลการค>าระหว<างประเทศ : ขาดดุล 4,959 ล>านดอลลาร%สหรัฐ (ป[ 2564) 

มูลค<าการส<งออก : 4,279 ล>านดอลลาร%สหรัฐ (ป[ 2564) 

สินค>าส<งออก : น้ำมันดิบ ทองคำ พืชน้ำมัน แกะ และแพะ 

คู<ค>าส<งออกท่ีสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส% อินเดีย จีน ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย  

มูลค<าการนำเข>า : 9,238 ล>านดอลลาร%สหรัฐ (ป[ 2564) 

สินค>านำเข>า : ข>าวสาลี น้ำตาลทรายดิบ ยา ยานยนต% ยางรถยนต% 

คู<ค>านำเข>าท่ีสำคัญ : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส%  อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย  

คู<ค>าสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส% จีน อินเดีย 

ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ำมัน แหล<งแร<เหล็ก ทองแดง โครเมียม สังกะสี ทังสเตน แร<ไมกา เงิน ทองคำ และ

ไฟฟ£าพลังน้ำ 
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การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : ไม<ปรากฏข>อมูลงบประมาณด>านการทหาร กำลังพลรวม ทหาร 104,300 นาย 

โดยทหารแยกเป̀น ทบ. 100,000 นาย ทร. 1,300 นาย และ ทอ. 3,000 นาย และมีกองกำลังก่ึงทหาร 

40,000 นาย  

 ยุทโธปกรณaสำคัญ : ทบ. ได>แก< รถถังหลัก (MBT) 465 คัน รถถังเบา (LT TK) 115 คัน    

รถหุ>มเกราะลาดตระเวน (RECCE) รวม 206 คัน รถหุ>มเกราะทหารราบ (IFV) 145 คัน รถหุ>มเกราะลำเลียงพล 

(APC) รวมมากกว<า 405 คัน รถหุ>มเกราะอรรถประโยชน% (AUV) มากกว<า 4 คัน อาวุธนำวิถีต<อสู>รถถัง (MSL) 

ป�นไร>แรงสะท>อนถอยหลังต<อสู>รถถัง (RCL) และป�นต<อสู>รถถัง ป�นใหญ<ประเภทอัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) 

ยิงระเบิด (MRL) และป�นครก (MOR) รวมมากกว<า 860 กระบอก จรวดต<อสู>อากาศยานพ้ืนสู<อากาศ (SAM) 

และป�นต<อสู>อากาศยานประเภทอัตตาจร (SP) และลากจูง (TOWED) รวมมากกว<า 966 กระบอก 

 ทร. ได>แก< เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝSTง 11 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 5 ลำ เรือ

สนับสนุน 4 ลำ 

 ทอ. ได>แก< เคร่ืองบินขับไล< (FTR) 22 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตี (ATK) 20 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตี

ภาคพ้ืนดิน (FGA) 6 เคร่ือง เคร่ืองบินด>านข<าวกรอง เฝ£าระวัง และลาดตระเวน (ISR) 2 เคร่ือง เคร่ืองบินขนส<ง 

(TPT) 24 เคร่ือง และเคร่ืองบินสำหรับการฝ§ก (TRG) มากกว<า 15 เคร่ือง เฮลิคอปเตอร%โจมตี (ATK) 40 เคร่ือง 

เฮลิคอปเตอร%อเนกประสงค% (MRH) 3 เคร่ือง เฮลิคอปเตอร%ขนส<ง (TPT) 27 เคร่ือง อากาศยานไร>คนขับรุ<น 

CH-3 และรุ<น CH-4 จรวดต<อสู>อากาศยานพ้ืนสู<อากาศ (SAM) ขีปนาวุธจากอากาศสู<อากาศ (AAM) และ

ขีปนาวุธนำทางด>วยเรดาร% (ARH) 

 

ปgญหาด#านความม่ันคง : 

 1) สถานการณ%ด>านมนุษยธรรม เนื่องจากสถานการณ%ความไม<สงบภายในประเทศและ

ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากโรค COVID-19 รวมถึงด>านสุขภาพ ทำให>ประชาชนมีความเป̀นอยู<ยากลำบากข้ึน  

 2) สถานการณ%ด>านเศรษฐกิจท่ีตกต่ำอยู<เดิมถูกซ้ำเติมด>วยผลกระทบจากโรค COVID-19 และ

วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำให>ฟ��นฟูเศรษฐกิจได>ยาก และต>องพ่ึงพาความช<วยเหลือจากต<างชาติ  

 3) ผลกระทบจากการสู>รบในภูมิภาค Tigray ทางตอนเหนือของเอธิโอเป[ย ทำให>มีชาวเอธิโอเป[ย  

ล้ีภัยมายังทาง ตอ.ของซูดาน 

 4) ปSญหาการประท>วงทางการเมือง และปSญหาเศรษฐกิจ จากการขาดแคลนเช้ือเพลิงและ

ข>าวสาลีมีราคาแพง 

 

สมาชิกองคaการระหว0างประเทศ :  ABEDA, ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, CAEU, COMESA, FAO, G-77, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, 
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ISO, ITSO, ITU, LAS, MI-GA, NAM, OIC, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO และ WTO (ผู>สังเกตการณ%) 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม :  ท<าอากาศยาน 67 แห<ง ท<าอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ ได>แก< ท<าอากาศยาน

คาร%ทูม เส>นทางรถไฟระยะทาง 7,251 กม. ถนนระยะทาง 31,000 กม. และการเดินทางโดยเรือในแม<น้ำไนล% 

(Blue Nile และ  White Nile) ระยะท าง 4 ,068  กม . ท< า เรือ ส ำ คัญ  ได> แ ก<  Port Sudan ส ำห รับ                

การโทรคมนาคม โทรศัพท%พ้ืนฐานให>บริการประมาณ 141,922 เลขหมาย โทรศัพท%เคล่ือนท่ี 34,198,859    

เลขหมาย รหัสโทรศัพท% +249 จำนวนผู>ใช>อินเทอร%เน็ต 13,311,404 คน หรือ 30.87% ของประชากรท้ังหมด 

(ป[ 2561) รหัสอินเทอร%เน็ต .sd เว็บไซต%การท<องเท่ียว: http://www.sudan.net/travel.php 

 

การเดินทาง : สายการบินของไทยไม<มีเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-คาร%ทูม แต<สามารถเดินทางได>ด>วยสายการบิน

ที ่หลากหลาย เช<น Emirates Airlines, Ethiopian Airways, Turkish Airlines และ Gulf Air โดยใช>เวลา

เดินทางอย<างน>อย 12 ชม. เวลาท่ีซูดานช>ากว<าไทยประมาณ 5 ชม. 

 

สถานการณaสำคัญท่ีน0าติดตาม :  

 1) เสถียรภาพภายในซูดานและการบริหารประเทศของสภาปกครองท่ีจัดต้ังข้ึนในช<วงเปล่ียน

ผ<านทางการเมือง โดย นรม.Hamdok ได>รับการแต<งต้ังให>ดำรงตำแหน<ง นรม.ซูดานอีกคร้ังเม่ือ 21 พ.ย.2564 

หลังจากทหารเข>าทำรัฐประหารเม่ือ 25 ต.ค.2564 ท้ังน้ี การลงนามในข>อตกลงเพ่ือเปล่ียนผ<านการปกครอง

ไปสู<พลเรือน มีข>อตกลงทางการเมือง 14 ข>อ รวมถึงการเรียกร>องให>ปล<อยตัวนักโทษทางการเมืองท่ีถูกจับกุม

ระหว<างการทำรัฐประหารท้ังหมด และระบุว<าการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของซูดานยังคงอยู<บนพ้ืนฐานของ

รัฐธรรมนูญป[ 2562 ท้ังน้ี คณะมนตรีความม่ันคงแห<งสหประชาชาติมีมติเม่ือ 3 มิ.ย.2563 แต<งต้ังภารกิจ UN 

Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) เป̀นกรณีพิเศษ เพ่ือดูแลความเรียบร>อย

ในช<วงเปล่ียนผ<านทางการเมืองของซูดาน การประท>วงต<อต>านรัฐบาลทหารของชาวซูดานในกรุงคาร%ทูม       

ทวีความรุนแรงข้ึนในป[ 2565 โดยเจ>าหน>าท่ีด>านความม่ันคงปราบปรามผู>ประท>วงด>วยความรุนแรง มีรายงานว<า

เจ>าหน>าท่ีใช>กำลังมากเกินกว<าเหตุรุนแรงมากกว<าป[ 2564 เกือบสามเท<า โดย ม.ค.-มิ.ย.2565 มีผู>เสียชีวิตจาก

การปะทะกับเจ>าหน>าท่ีเกือบ 50 ราย 

 2) ข>อพิทาทการสร>างเข่ือน Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) บนแม<น้ำ Blue 

Nile ของเอธิโอเป[ย ระหว<างซูดาน อียิปต% และเอธิโอเป[ย โดยการเจรจาแก>ไขปSญหาข>อพิพาทยังไม<มีแนวโน>ม

คล่ีคลาย  

  

 

 

 



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 8 

ความสัมพันธaไทย-ซูดาน : 

 ความสัมพันธ%ด>านการทูต 

 ไทยสถาปนาความสัมพันธ%กับซูดานเม่ือ 15 มิ.ย.2525 โดยมอบหมายให> สอท. ณ กรุงไคโร 

อียิปต% มีเขตอาณาครอบคลุมถึงซูดาน ส<วนฝ�ายซูดานมอบหมายให> สอท.ซูดาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร% มาเลเซีย 

มีเขตอาณาครอบคลุมไทย ปSจจุบัน รัฐบาลซูดานกระชับความสัมพันธ%กับไทยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะความร<วมมือ

ด>านเศรษฐกิจ ความช<วยเหลือด>านสาธารณสุข และวิชาการ และเม่ือป[ 2565 ซูดานเป«ดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ

ประจำประเทศไทยและแต<งต้ังนายอภิสิทธ์ิ เตชะนิธิสวัสด์ิ ให>ดำรงตำแหน<งกงสุลกิตติมศักด์ิประจำประเทศไทย 

 ความสัมพันธ%ทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือป[ 2564 การค>าไทย-ซูดาน มีมูลค<า 31.80 ล>านดอลลาร%สหรัฐ ไทยส<งออก 30.39 ล>าน

ดอลลาร%สหรัฐ และนำเข>า 1.41 ล>านดอลลาร%สหรัฐ โดยไทยได>เปรียบดุลการค>าซูดาน 28.98 ล>านดอลลาร%

สหรัฐ และในช<วง ม.ค.-ก.ย.2565 การค>าระหว<างไทย-ซูดาน มีมูลค<า 67.75 ล>านดอลลาร%สหรัฐ ไทยส<งออกให>

ซูดาน 63.79 ล>านดอลลาร%สหรัฐ และนำเข>าจากซูดาน 3.96 ล>านดอลลาร%สหรัฐ โดยไทยได>เปรียบดุลการค>าซูดาน 

59.83 ล>านดอลลาร%สหรัฐ  

 สินค>าท่ีไทยส<งออกไปซูดาน เม่ือป[ 2564 ได>แก< รถยนต% อุปกรณ%และส<วนประกอบ ผลิตภัณฑ%

ยาง เครื่องปรับอากาศและส<วนประกอบ ผ>าผืน ไม>และผลิตภัณฑ%ไม> เคมีภัณฑ% สินค>าท่ีไทยนำเข>าป[ 

2564 ได>แก< พืชและผลิตภัณฑ%จากพืช สัตว%มีชีวิตไม<ได>ทำพันธุ% ส<วนประกอบและอุปกรณ%ยานยนต% เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช>เก่ียวกับวิทยาศาสตร% การแพทย% เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท<งและทองคำ 

 ในป[ 2564 มีคนไทยอาศัยอยู<ในซูดานจำนวน 500 คน (กรมการกงสุลเม่ือ ก.พ.2565) 

 ความตกลงท่ีสำคัญระหว<างไทยกับซูดาน อยู<ระหว<างการพิจารณาความตกลงท่ัวไปว<าด>วย

ความร<วมมือทางวิทยาศาสตร% เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ และบันทึกความเข>าใจด>านสาธารณสุข 

 

--------------------------------------------------- 
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พล.อ.Abdel Fattah al-Burhan 

 

ตำแหน0ง   ประธานสภาปกครองซูดาน (Sovereign Council) 

 

เกิด    ป[ 2503 (อายุ 62 ป[/ป[ 2565) ท่ีหมู<บ>าน Gandatu รัฐ River Nile ซ่ึงอยู< 

ทางตอนเหนือของคาร%ทูม ซูดาน มีช่ือเต็มว<า Abdel Fattah Abdelrahman  

Burhan 

 

สถานภาพ   สมรสแล>ว มีบุตร 3 คน 

 

การศึกษา   วิทยาลัยการทหารซูดาน จากน้ันศึกษาต<อท่ีอียิปต%และจอร%แดน 

 

ประวัติการทำงาน  

ก.พ.2562   - ได>รับการแต<งต้ังเป̀นเจ>ากรมจเรทหาร (General Inspector) กองทัพซูดาน  

   โดยประธานาธิบดีอุมัร ฮะซัน อะห%มัด อัลบะชีร  

 

ประวัติทางการเมือง 

12 เม.ย.-20 ส.ค.2562   - ประธานสภาทหารเพ่ือการเปล่ียนผ<านของซูดาน (Transitional Military 

   Council-TMC) โดยภายหลังดำรงตำแหน<ง มีคำส่ังให>ปล<อยตัวนักโทษ 

   ท้ังหมดท่ีถูกจับกุมโดยอดีตประธานาธิบดีอุมัร ฮะซัน อะห%มัด อัลบะชีร 

พ.ค.2562    - เดินทางเยือนอียิปต% (เป̀นการเยือนต<างประเทศคร้ังแรกในฐานะผู>นำ 

   ซูดาน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส% และซาอุดีอาระเบีย ตามลำดับ 

21 ส.ค.2562   - ประธานสภาปกครองซูดาน (Sovereign Council) 

 

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีซูดาน 

 

นรม. (รักษาการ)       Osman Hussein 

รมว.กิจการ ครม.       Khaled Omar  

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและข>อมูลข<าวสาร    Hamza Baloul  

รมว.กระทรวงกลาโหม      Yassin Ibrahim  

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Mohammed al-Amin Al Tom 

รมว.กระทรวงพลังงาน      Jaden Ali 

รมว.กระทรวงรัฐบาลกลาง     Butheina Dinar 

รมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ    Gibril Ibrahim 

รมว.กระทรวงการต<างประเทศ     Mariam al-Mahdi 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Omar El Najeeb 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา      Intisar al-Zein Sghairyoun, Dr. 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค>า    Ibrahim El Sheikh 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Ezzeldin El Sheikh 

รมว.กระทรวงชลประทานและทรัพยากรน้ำ    Yasser Abbas 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Nasr al-Din Abdel Bari 

รมว.กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม    Taysir El Nourani  

รมว.กระทรวงปศุสัตว%      Hafez Nabi 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา     Nasr al-Din Mufreh 

รมว.กระทรวงคมนาคมและสาธารณูปโภค    Mirghani Mousa 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา     Yousef El Dai 

รมว.กระทรวงการส่ือสาร      Hashem Hasabelrasoul 

รมว.กระทรวงการลงทุนและความร<วมมือระหว<างประเทศ  Mohamed Ibrahim 

รมว.กระทรวงเหมืองแร<      Mohamed Abunumou 

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม     Mutasim Ahmed Saleh 

รมว.กระทรวงการค>า      Ali Jido 

 

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

 (พ.ย.2565) 


