
 
            
 

                 คูมือ 
  คนไทยไปมัลดีฟส 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
    
 
                      ความสัมพันธ 
                 ระหวางไทย- มัลดีฟส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสถาปนาความสัมพันธทางการทตู 
 
       ไทยและมัลดีฟสสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่  

2 มิถุนายน 2522เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตประจํามัลดีฟสดวย    

สวนมัลดีฟส  มีเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทยโดยมถีิ่นพํานักอยูทีก่รุงกัวลาลัมเปอร             

                    ไทยมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล   สวนฝายมัลดีฟสมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 

ประจํากรงุเทพฯ  

 
ความตกลงระหวางไทยกับมัลดีฟส 
 
    1)  ความตกลงวาดวยการเดนิอากาศ  ลงนามเมือ่วันที่ 21 ธนัวาคม  2532 

           2)  ความตกลงวาดวยความรวมมอืดานสาธารณสุข  ลงนามเมื่อวันที่ 18 – 21  กุมภาพันธ 2546 
    3)  กรอบความรวมมอืระหวางไทยกับมัลดีฟส  ลงนามเมื่อวันที ่1 มิถนุายน 2556 

           4)  บันทึกความเขาใจในการจัดตั้งกลไกสําหรับการหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศ 

                ไทยและมัลดีฟส  ลงนามเมื่อวนัที ่1 มถิุนายน 2556 

           5)  การโอนตัวนกัโทษ ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถนุายน 2556 

6)  ความรวมมือทางการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ ลงนามเมือ่วันที่ 1 มิถนุายน 2556 

7) บันทกึความเขาใจระหวางหอการคามัลดีฟสกับคณะกรรมการรวม 3 สถาบนัภาคเอกชนของไทย 

ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถนุายน 2556 

           8)   บันทกึความเขาใจระหวางโรงพยาบาล ADK กับโรงพยาบาลธนบุรี ลงนามเมื่อวนัที ่1 มิถุนายน 2556 

9) บันทกึความเขาใจระหวางกระทรวงมหาดไทยของมัลดีฟสกับบริษัท Loxley จํากัด (มหาชน) 

และ ACT International  เร่ืองเมืองแหงความปลอดภัย  ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถนุายน 2556 

 

   
 



การเยือนระดับพระราชวงศ 
 

           สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเยือนสาธารณรัฐมลัดีฟสอยางเปนทางการ  

  ระหวางวันที ่  22 - 23  สิงหาคม 2556  

                       
การเยือนระดับการเมือง 
     การเยือนจากฝายไทย 
         -  ร.ต. ประพาส ลิมปะพนัธ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ เยือนมัลดีฟสอยางเปนทางการ 

เมื่อวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2528  

            -  นายเทิดพงษ ไชยนนัท  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เยือนมัลดีฟส เมื่อวันที่ 21 -24  

มีนาคม 2531 

         - นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เยอืนมัลดีฟสอยางเปนทางการ  
เมื่อวันที่  6- 8 เมษายน 2543 

             -  นางสุดารัตน  เกยุราพนัธ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางเยือนมัลดีฟส 

อยางเปนทางการ ระหวางวนัที ่18 – 21 กมุภาพนัธ 2546 

- นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  เยือนมัลดีฟสอยางเปนทางการ 

 เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2552 

- นางสาวยิง่ลักษณ  ชนิวัตรนายกรัฐมนตรีของไทย เยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส อยางเปนทางการ  

เมื่อวันที่ 1 - 3 มิถนุายน 2556  

 

               การเยือนจากฝายมัลดีฟส 
- ประธานาธิบดี Maumoon Abdul Gayoom เดินทางแวะผานไทยตามคําเชิญของฝายไทย 

เมื่อวันที่ 5 - 6 และ 9 – 10 ธนัวาคม 2528 

- ประธานาธิบดี Maumoon Abdul Gayoom เยือนไทย เพื่อรวมการประชุมระดับโลกเรื่อง 

การศึกษา (World Council on Education for All)  เมื่อวันที่  5 – 9 มนีาคม 2533 

- นาย Abdulla Shaid  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เยือนไทยในฐานะแขก 

กระทรวงการตางประเทศ เพื่อหารือทวิภาคีกับนายนภดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ของไทย ระหวางวันที่ 27 – 29 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2551 



- Dr. Mohamed Waheed รองประธานาธบิดีมัลดีฟส ไดเขาเยี่ยมคารวะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีของไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 

- ประธานาธิบดี Mohamed Nasheed  เดินทางแวะผานไทย และไดใหนายกษิต ภิรมย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เขาพบหารือ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       ขอมูลทั่วไป 
 

สภาพทางภมูิศาสตร  :        เปนหมูเกาะอยูในมหาสมุทรอินเดีย ม ี26 หมูเกาะ ประกอบดวย 1,190 เกาะ                      

                                           แตละหมูเกาะ เปนแนวปะการังรูปวงกลม  สามารถปกปองจากคลืน่และลม 

                                           มีเพยีง 200 เกาะที่มีคนอาศัยอยู  และเปนเกาะรีสอรตอีก 80 เกาะ  

  

พื้นที่ :                                เปนเกาะกระจัดกระจายบนพืน้ที ่90,000 ตารางกิโลเมตร โดย  99 % เปนทะเล                      

                                          ความยาวจากเหนือจรดใต 820 กิโลเมตร  กวาง 130 กิโลเมตร  

 

ภูมิอากาศ :                        รอนชื้น  อุณหภูมเฉลี่ย   27 องศาเซลเซยีส อยูในเขตมรสุม                                                   

มี                                       มีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนอื เดือนพฤศจกิายน - เมษายน   

                                          และมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ในชวงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม   
 

         
 

 

         



เมืองหลวง  :                       Malé เปนที่ต้ังของที่ทาํการรัฐบาลและหนวยราชการ 

                                           เปนศนูยกลางการคา ธุรกิจ  การศึกษา   

                                           มีคนอาศัยอยูประมาณ 150,000 คน  

 

ความหมายของประเทศ :     Madives  แปลวา เกาะของมาเล     dives แปลวา  เกาะ 

 

ประชากร :                          393,988  คน   (ก.ค. 2556) 

 

เชื้อชาติ  :                           ชาวอนิเดียตอนใต  ชาวสงิหล และชาวอาหรับ  

 

ศาสนา :                             ศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําขาติ   

               คนมัลดีฟสนับถือศาสนาอิสลามนกิายซุนหนี่    
                                         หามดาํเนนิกจิกรรมทางศาลนาของศาสนาอื่นๆ หากฝาฝนมีบทลงโทษ 

 

ภาษา  :                              ภาษา Dhivehi   เปนภาษาตระกูล Indo-Arayan 

                                          มีลักษณะคลายภาษาสิงหล  แตตัวอักษรคลายอาหรับเขียนจากขวาไปซาย  

               สวนภาษาองักฤษใชกนัทัว่ไป  

   

วันประกาศเอกราช :            26  กรกฎาคม  

                                         (วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 หรือ ค.ศ. 1966 เปนวนัที่มัลดีฟสพนจาก 

                                          การเปนรัฐในอารักขาขององักฤษ) 

  

เวลา  :                                ชากวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง  

 

การขับรถ :                          ชิดดานซาย  เหมือนประเทศไทย  
   
ระบบไฟฟา :                       240 V   ใชปล๊ักเหลีย่มสามขา 

 

หนวยของเงนิ :                    รูเฟย (Rufiyaa-RF)  
 

ระบบการศึกษา :               ใชระบบการศึกษาแบบอังกฤษ  



 

โรงพยาบาล :                     โรงพยาบาลที่สําคัญ อยูทีก่รุง Malé   ไดแก 

                                -  Indhira Gandhi Memorial Hospital (IGMH)  เปนโรงพยาบาลของรฐั 

                                       -  ADK Hospital เปนโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญที่สุด 
                  
ทาอากาศยานนานาชาต ิ
                 มี  4 แหง คือ 

            1)  Ibrahim Nasir  International Airport  บนเกาะ  Hulhule   อยูทางตอนกลาง 

            2)  Hanimaadhoo International Airport   บนเกาะ  Hanimaadhoo  

                 อยูทางตอนเหนอืใกลอินเดีย  เปนทีท่ี่เครื่องบินสวนตัวลงจอด 

            3)  Villa International Airport  บนเกาะ Maamigili  เปนทีเ่ครื่องบินสวนตวัลงจอด 

     4)  Gan International Airport  บนเกาะ Gan หมูเกาะ Addu   

                  เปดดําเนนิการในเดือนสงิหาคม 2556   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ทาอากาศยาน Ibrahim Nasir International Airport  
 

  
      

         
  

 

         
 



ทา Sea Plane  
   

         
 

         
 
 

                  



 
 
 
 
 
                ขอมูลทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการปกครอง 
  
                  การปกครองเปนแบบสาธารณรัฐ   ประธานาธิบดีเปนประมุชของรัฐ  เปนหวัหนารัฐบาล 

เปนผูบัญชาการทหารและตาํรวจ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยูในตาํแหนงคราวละ 5 ป   

มีวาระการดํารงตําแหนง  2 คร้ัง ตามรัฐธรรมนูญป  ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)   

 

ฝายบริหาร  :  

              ประธานาธิบดีเปนหัวหนารัฐบาล  เปนผูแตงตัง้คณะรัฐมนตรีโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
   

                    
   
       
 
 
 
     



ฝายนิติบญัญัติ : 
          

                    มีสภาเดียว เรียกวา People’s Majl สมาชกิรัฐสภาดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป   

มีจํานวนตามสัดสวนของประชากร  ปจจุบันมีสมาชิก 77 คน จากการเลือกตั้งป ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)    

มีหนาที่ออกกฎหมาย   ไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับแรกหลายครั้ง ในป ค.ศ. 1970  ค.ศ. 1972                     

ค.ศ. 1975      จนเมื่อวนัที ่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997  รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ไดออกมาแทนที่และ                       

มีผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1998  และเมือ่วันที่  7 สิงหาคม  ค.ศ. 2008  รัฐธรรมนญูฉบับที่ 3                       

มีผลบังคับใข  

 

          
 

                  
 



ฝายตุลาการ :    
                  ตุลาการเปนอิสระแตอยูภายใตรัฐธรรมนูญ   ตัดสินโดยใชกฎหมายอิสลาม  

ศาลในมัลดีฟสประกอบดวย  

               -     ศาลฎีกา (Supreme Court)   มี Chief of Justice  เปนหัวหนา ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง 

                    โดยไดรับความเหน็ชอบจากรัฐสภา 

              -     ศาลสูง  (High Court)  มีผูพิพากษา 3 คน ตัดสินโดยใชเสียงขางมาก  

              -     ศาลชั้นตน (Trial Court)    
              -     ศาลแขวง  (Magistrate Court)   มี 194 แหง อยูที่ฝายบริหารของหมูเกาะตางๆ  ที่มคีนอาศัยอยู   

 นอกจากนี้มีอัยการสูงสุด (Prosecutor General)  ซึ่งประธานาธบิดีเปนผูแตงตั้งโดยความเห็นชอบของรัฐสภา  
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

  



เขตปกครอง  
                

                 แมวามัลดีฟสจะประกอบดวย 26 หมูเกาะ  แตในทางปกครองจัดไวเปน 20 หมูเกาะ บวกดวย 

กรุงมาเล ที่เปนเมืองหลวง    แตละเกาะมหีัวหนาเกาะ เรียกวา Kaheeb  แตละหมูเกาะมหีัวหนาหมูเกาะ 
เรียกวา Atholhu Veriyaa      และจัดหมูเกาะรวมไวเปนจังหวัด (Province) 7 จังหวัด  คือ 
                1.  Mathi -Uthuru Province   ประกอบดวย  Haa Alif Atoll,   Haa Dhaalu Atoll, และ 

Shaviyani  Atoll  

                    2.  Uthuru Province  ประกอบดวย Noonu Atoll ,  Raa Atoll ,  Baa Atoll และ 

Lhaviyani Atoll 

                    3.  Medhu-Uhuru Province  ประกอบดวย  Kaafu Atoll,   Alifu Alifu Atoll, Alifu Dhaalu Atoll 

และ  Vaavu Atoll  
          4.  Medhu Province  ประกอบดวย Meemu Atoll,   Faafu Atoll  และ Dhaalu Atoll 

                    5.  Medhu –Dhekunu Province ประกอบดวย  Thaa Atoll  และ Laamu Atoll 

                    6.  Mathi – Dhekunu Province  ประกอบดวย Gaafu Alifu Atoll  และ Gaafu Dhaalu Atoll 

               7.  Dhekunu Province ประกอบดวย Gnaviyani Atoll  และ Addu City 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติความเปนมา 
 
       ผูคนเริ่มไปต้ังรกรากบนหมูเกาะมัลดีฟสเมื่อประมาณ 5000 ปกอน  และเมื่อป พ.ศ. 1   

หรือประมาณ 542 ปกอนคริสตศักราช  มเีร่ืองเลากนัวาเมื่อเจาชายวชิยัซึ่งเปนกษัตริยสิงหลไดอพยพ 

จากอนิเดียไปศรีลังกา มีเรือลําหนึ่งแตก คนจึงไปขึ้นฝงทีเ่กาะมัลดีฟสและอาศัยอยู  ใชภาษา Dhivehi  

ซึ่งมีความคลายคลึงกับภาษาสิงหล       

                ประมาณป พ.ศ. 200  หรือประมาณ 300 ปกอนคริสตศักราช พวกดราวเิดียนจาก 

Kerala  สันนษิฐานวาเปนชาวประมงไดมาอาศัยอยูที่ Kaafu Atoll  และรวมตัวเปนชุมชนเรียกวา  

Giraavaru   มีหัวหนาเผาปกครอง   เดิมคนมัลดีฟสนบัถือศาสนาฮนิดู และบางพวกนบัถือพธิีกรรม 

บูชาพระอาทติย  พวกผูนาํที่สืบเชื้อสายมาจากหวัหนาเผาเรียกวาตระกูลพระอาทติย (Aadeetta Dynasty)   

                 ประมาณ ป พ.ศ. 500  ศาสนาพทุธไดแผไปถึงมัลดีฟส  กษัตริยมัลดีฟสไดสงเสริมศาสนาพุทธ  

ผูคนนับถือพทุธนิกายเถรวาท ทางหมูเกาะตอนใตของมลัดีฟส ยงัมีซากเจดียทรงกลม คลายกับของศรีลังกา 

เคยมีพระพุทธรูปโบราณเก็บไวที่พพิิธภัณฑในกรงุมาเล  แตนาเสยีดายที่มีผูบุกเขาไปทําลายหมด   

                 ประมาณป พ.ศ .1543  (ค.ศ. 1000)  กษัตริยโจฬะของอินเดียไดเขามารกุรานและยึด 

หมูเกาะทางตอนเหนือของมลัดีฟส  ผูปกครองตระกูลพระอาทิตยหมดอํานาจ   

                  ประมาณป พ.ศ. 1743  (ค.ศ. 1200) เจาชาย Koimala และพระชายาซึง่เปนพระธิดา 

ของกษัตริยลังกาไดมาจอดเรือที่เกาะ Rasgetheemu (แปลวาเมืองของกษัตริย)  ที ่Raa Atoll  

และไดรับเชิญใหมาเปนผูปกครอง    โดยไดรับความยนิยอมของชาว Giraavaru   จึงไดมีการตั้ง 

เมืองหลวงที ่Male ที ่Raa Atoll    เจาชาย Koimala ไดสถาปนาเปนกษัตริย Maanaabarana   

เปนตนตระกูลพระจันทร  (Homa Dynasty)  คนของตระกูลพระอาทิตยและตระกูลพระจันทร 

มีการสมรสระหวางกัน   กษตัริยในยุคหลงัๆ จึงเปนราชบตุรของพระจันทรและพระอาทิตย 

                  ประมาณป พ.ศ. 1696 (ค.ศ. 1153)  มัลดีฟสไดเปลี่ยนศาสนาเปนศาสนาอิสลาม   แตการ 

เปลี่ยนยังเปนเรื่องที่ถกเถยีงกัน เนื่องจากฝายหนึง่อางวา แผนปายในสุเหรา Juma ในกรุงมาเล เขียนไววา  

Abu Yusuf Barakaat จากเมือง Tabriz แหงเปอรเซยี ทาํใหมกีารเปลีย่นศาสนา  แตอีกฝายหนึง่คือ  

Mohamed Ibn Batuta  ชาวโมร็อกโค ที่เดินทางไปมัลดีฟสในศตวรรษที่ 14  บันทกึไววา Abu Yusuf Barakaat   

จากเมือง Berbera ซึ่งเปนเมืองทาของโซมาเลีย ไดเดินทางไดไปมัลดีฟสเพื่อหาทอง ในชวงเวลาที่ชาวเกาะ 

มีความกลัวสตัวประหลาดจากทะเลที่มีชือ่วา Rannamaari  ซึ่งขึ้นจากน้ําเดือนละครั้งและทําลายทุกอยาง 

กษัตริยจึงจัดพิธีบูชายัญสาวพรหมจรรยเพื่อปองกนัสตัวราย   โดยนาํหญิงสาวไปไวที่อาศรมใกลทะเล   

ทุกคืนสิน้เดือน หญิงสาวจะถูกขมขืนและฆาในเชาวนัรุงขึ้น  ลูกสาวของบานที ่Abu Barakaat ไปพํานักอยู 

ไดถูกเลือกใหไปบูชายัญ เขาจึงพยายามชวยเหลือโดยปลอมตัวเปนผูหญิงไปอยูในอาศรมดังกลาว 



และนั่งสวดคัมภีรกุรอาน  รุงเชาคนไปดูทีอ่าศรมก็พบวาเขายงัมีชวีิตอยูและยังอานคัมภีรอยู  กษตัริยเห็นวา 

อสูรรายพายแพตออํานาจของคัมภีรกุรอานจึงยอมรับศาสนาอิสลามและสั่งใหพลเมืองนับถือศาสนาอิสลาม   

และมีอีกตํานานเลาวา  Abu Yusuf Barakaat  ไดเสนอตอกษัตริยวา ตนจะไปอยูในอาศรมแทนหญิงสาว 

โดยจะนัง่อานคัมภีรกุรอาน  ซึ่งสัตวประหลาดเมื่อข้ึนจากน้ําไดยนิเขาจะตกใจกลัวและหนีไป  กษัตริยวา 

หากเขาสามารถกําจัดสัตวประหลาดได ก็จะประกาศใหชาวมัลดีฟสนับถือศาสนาอิสลาม 

                   อีกตํานานเลาวา Abu Barakaat เดินทางไปมัลดีสฟในสมัยกษัตริย Theemuge Mahakalaminjac]t 

และไดทําการสอนศาสนาอสิลามใหแกกษัตริย และกษัตริยไดส่ังใหพลเมืองนับถือศาสนาอิสลาม แลวกษัตริย      

ไดเปลี่ยนชื่อของตนเองเปน Mohamed bin Abdullah 

                   อิทธิพลของอาหรับจงึแทรกอยูในภาษาและวัฒนธรรม  ตัวอักษรของภาษาจงึมีลักษณะคลาย       

ภาษาอาหรบั และอานจากขวาไปซาย  และมีการใชกฎหมายแบบ Maliki ซึ่งใชกนัทัว่ไปทางเหนือของแอฟริกา  

มาจนถึงป พ.ศ. 2243 (ค.ศ. 1700)  

       

             อทิธิพลของตางชาติ 
              มัลดีฟสตกอยูภายใตอิทธิพลของตางชาต ิดังนี ้

           1.  โปรตุเกส    
                  โปรตุเกสตองการขยายเสนทางการคาในมหาสมทุรอินเดยี   มีความสนใจมัลดีฟสเนื่องจาก 

มีหอยเบีย้ซึ่งเปนเงนิตราในสมัยนัน้ และมีข้ีปลาวาฬซึง่เปนสวนประกอบของน้าํหอม โปรตุเกสไดรับอนุญาต 

ใหสรางปอมและโรงงานที่กรุงมาเล  แตโปรตุเกสมีความโลภ   กัปตัน Andreas Andre ไดเขาตีสนิทกับสุลตาน  

Hassan IX  ทีถู่กขับออกจากบัลลังก โดยอางวาจะชวยใหกลับไปครองราชย  ในป ค.ศ. 1558 จึงไดทําโจมต ี

ถึง 3 คร้ัง  แตไดรับการตานทานจากกษัตริย  Ali VI กษตัริย Ali VI ถูกฆาตาย  สุลตาน Hassan IX ไดข้ึน 

ครองราชย แตอยูในอํานาจเพียงสองสามเดือนก็ถูกฆาตาย   กัปตัน Andre ปกครองมัลดีฟสเปนเวลา 15 ป   

เลากนัวาเปนกัปตัน Andre เปนคนที่เกิดที่มัลดีฟส พอโตก็ไปทํางานทีเ่มือง Goa ที่อินเดียซึง่อยูในอิทธพล 

ของโปรตุเกส   มีผูแยงวาโปรตุเกสไมไดเขามาปกครองมลัดีฟส  มัลดีฟสเปนเพียงเมอืงคาขาย  โปรตุเกส 

ไดพยายามบงัคับใหชาวเกาะนับถือศาสนาคริสต  หากใครไมนับถือจะถูกฆาตาย สรางความไมพอใจ 

ใหกับคนพื้นเมือง   

                  Mohammed Thakurufaanu และนองชายอกี 2 คนจากเกาะ Utheemu ในหมูเกาะ Haa Alif  

ที่อยูทางตอนเหนือ  ไดทําสงครามกองโจรเปนเวลา 8 ป โดยขึ้นบกที่กรุงมาเลในเวลากลางคนื ฆาคนโปรตุเกส  

แลวออกเรอืหนีไปตอนรุงเชา  มีนองชายคนหนึ่งถูกจับตัดคอ  Thakurufaanu ไดรับการชวยเหลือจากผูปกครอง 

เมือง Kannur (Cannanore)  ทางตอนใตของอินเดีย   ไดฆากัปตัน Andreas Andre และยึดกรุง Male กลับคืน 



ในป พ.ศ. 2116 (ค.ศ. 1573)   แลวจงึขึ้นเปนกษัตริยปกครองเปนเวลา 12 ป ไดสรางกองทพั ปรับปรุงระบบ

กฎหมายและการคา  ใชเหรยีญกษาปณแทนหอยเบีย้ และตั้งราชวงศ Utheema ปกครองมาถงึ 132 ป   

ปจจุบันที่เมือง Utheema  มีอนุสรณสถานของ Thakurufaanu  

 

   2   ดัทช          
                  แมโปรตุเกสจะถูกขับออกไป แตโปรตุเกสก็ยังไมละความพยายามที่จะโจมตีมัลดีฟส 

 ผูปกครองเมอืง Kannur ที่เคยชวย Thakuru faanu ก็พยายามเขามามีอิทธพิลในมลัดีฟส    มัลดีฟสจึงขอรับ 

การอารักขาจากพวกดทัช ซึง่ชณะนัน้ปกครองศรีลังกา  พวกดทัชเขามาในป ค.ศ. 1752 เปนเวลา 4 เดือrน  

แตเนื่องจากมลัดีฟสเปนหมูเกาะที่หางไกล  มีโรคมาลาเรยีชุกชุม ไมมีทาเรือที่ดี  ไมมทีี่เก็บสินคา และ 

ไมมีผลผลิต   พวกดทัชจงึไมสนใจมัลดีฟส 

 

                   3.  อังกฤษ      

                        ในป พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860)  พอคา Boras จากเมืองบอมเบยไดรับเชิญรานคาและโกดังสนิคา 

ที่มัลดีฟส  แตพอคาเหลานีพ้ยายามผูกขาดการคากับตางประเทศ  ทําใหกษัตริย Mohammed Mueenuddin แหง 

มัลดีฟส เกิดหวาดระแวงวาจะมาควบคุมมัลดีฟส  จึงไปขอรับการอารักขาจากองักฤษซึ่งขณะนัน้ปกครองศรีลังกา 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2430 (ค.ศ.1887)  กษตัริยมลัดีฟสไดลงนามในสัญญากับผูวาราชการของอังกฤษ

ประจําศรีลังกา  ยอมใหมัลดีฟสอยูในอารักขาของอังกฤษ    

                         ในป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)  มัลดีฟสไดลงนามในสญัญากับอังกฤษ  รัฐบาลอังกฤษสัญญา 

จะอารักขามัลดีฟสทางทหาร อังกฤษควบคุมดานการตางประเทศของมัลดีฟส แตจะไมกาวกายการบริหาร

ภายในประเทศ    

                          ในป พ.ศ.  2499  (ค.ศ. 1956)  อังกฤษไดรับอนุญาตใหสรางฐานทัพอากาศที่เกาะ Gan 

ซึ่งอยูในหมูเกาะAddu  ทางตอนใต  มัลดีฟสใหเชาเปนเวลา 100 ป โดยอังกฤษจายคาเชาเปนเงนิ 2000 ปอนด  

ตอป  มีการจางงานคนทองถิน่   อีก 19 ปตอมาไดยกเลิกฐานทัพดงักลาวเนื่องจากการบํารุงรักษามีคาใชจายสงู 

                          

 

 

 

 

 

 



การเมืองภายใน 
                     ในป พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก กําหนดใหกษตัริยมาจาก 

การเลือกตั้งโดยสภาที่ปรึกษา (Council of Advisors)  เลือกจากชนชั้นสูง  ไมใชมาจากการสืบสายโลหิต 

ทําใหกษัตริย Shamsuddeen ตองพนจากอํานาจ และ Hasan Nurudin ข้ึนมาเปนกษัตริย  

                     สงครามโลกครั้งที่ 2  ทําใหการคาทางเรือกบัศรีลังกาลดลง  มัลดีฟสขาดแคลนอาหารและ 

ส่ิงจําเปน มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก   ในป พ.ศ. 2486 ค.ศ. 1943 กษัตริย Hasan Nurudin จึงถกูบงัคับให 

สละราชสมบติั    Abdul Majeed Didi ข้ึนแทนแตก็สละราชสมบัติแลวไปศรีลังกา  ทาํใหอํานาจตกอยูกับ

นายกรัฐมนตรี Mohammed Amin Didi  ผูมีนโยบายผกูขาดอุตสาหกรรมปลา    

                  ป พ.ศ. 2495  (ค.ศ. 1952)   มีความพยายามที่จะโคนลมระบอบกษัตริย  มกีารใชรัฐธรรมนูญ 

ฉบับแรกของสาธารณรัฐมลัดีฟส  ในป พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)  นาย Mohammed Amin Didi  ไดเปน

ประธานาธิบดีคนแรก   แตถูกขับออกในป พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954)  มลัดีฟสกลับมาใชระบอบกษตัริย   

โดยกษัตริย MuhammedFareed Didi เขามาปกครอง  

                   ในป พ.ศ. 2500  (ค.ศ. 1957)  นาย Ibrahim Nasir  ไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรี 

ไดเรียกรองใหมีการทบทวนการเชาฐานทพัของอังกฤษใหมีระยะเวลาเชาสั้นลงและเพิ่มคาเชา 

สรางความไมพอใจใหกับคนในหมูเกาะ Addu และหมูเกาะ Huvadhoo  ที่เขาใจวาประธานาธิบดี Nasir 

ตองการทาํใหอังกฤษยกเลกิการจางงานคนทองถิน่  จึงประกาศจัดตั้งรัฐอิสระ United Suvadive Republic  

เลือกเมือง Hitadhoo เปนเมอืงหลว และเลอืกนาย Abdulla Afif Didi  เปนประธานาธบิดี  

                   ป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)  รัฐบาลมัลดีฟสไดอนุญาตใหอังกฤษใชฐานทพัทีเ่กาะ Gan 

ไดเปนเวลา 30 ป นับจากเดือนธันวาคม พ.ศ.  2499 (ค.ศ. 1956) และใหจายคาเชาปละ 100,000 ปอนด   

ตลอดจน จายเงินอกี 750,000 ปอนดสําหรับโครงการพฒันา ตอมานายกรัฐมนตรี  Nasir สงเรือปน 

ไปกวาดลางผูตอตานในหมูเกาะทางตอนใต ทําใหประธานาธิบดี Abdulla Afif Didi ตองหนีไปเซเชลล 

                     เมื่ออิทธพิลของอังกฤษเริ่มเสื่อมคลาย ในวันที่  26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2508 (1965)   

นายกรัฐมนตรี  Ibrahim Nazir ในนามของกษัตริย แหงมัลดีฟส ไดลงนามรวมกับ Sir Michael Walker 

เอกอัครราชทตูอังกฤษประจํามัลดีฟส  ในนามของสมเด็จพระราชินีอังกฤษ ลงนามกันที่ศรีลังกา  

ส้ินสุดความรบัผิดชอบของอังกฤษที่มีตอมัลดีฟสในดานการปองกนัและการตางประเทศ  แตอังกฤษ 

ยังใชฐานทัพที่ Gan   จนถงึป พ.ศ. 2519  (ค.ศ.1976)   

                     ตอมา  เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967)   รัฐสภาไดออกเสียงเลือกวา 

มัลดีฟสจะปกครองดวยระบอบกษัตริยหรือระบอบสาธารณรัฐ   ปรากฏวาฝายสาธารณรัฐไดเสียงขางมาก  

40 ตอ 4 เสียง  ในวันที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2511(ค.ศ.1968)  ไดจัดใหมปีระชามติ  ประชาชน 93.34 %  

ออกเสียงเลือกสาธารณรัฐ   ในวนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968)  จึงไดมีการประกาศเปน 

สาธารณรัฐ   ส้ินสุดระบบกษัตริยที่มีอายยุาวนานถงึ 853 ป  และมนีาย Ibrahim Nazir เปนประธานาธิบดี                     



 

                   แมจะเปนสาธารณรัฐ  กษัตริยก็ยงัมีอํานาจอยู    กลุมการเมืองตางๆ ยังคงตอสูกนั   

จนในป พ.ศ 2518 (ค.ศ. 1975)   นายกรัฐมนตรี  Ahmed Zaki  ถูกจับและถูกเนรเทศไป  ชวงนี้เปนชวงที ่

เศรษฐกิจตกต่าํ  ปลาแหงทีเ่ปนสินคาหลกัเกิดขาดทนุ มกีารเปดโรงแรมรีสอรตสําหรับนักทองเที่ยว 

เปนครั้งแรก แตเม็ดเงินไมไดตกอยูกับคนทัว่ไป ราคาสนิคาแพงขึน้ อังกฤษปดฐานทพั เกิดความ 

วุนวายทางการเมือง ในป พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)    ประธานาธิบดี Ibrahim Nazir ลาออกและ   

หนีไปสิงคโปร พรอมกับเงนิ 4 ลานเหรียญสหรัฐ 

                   นาย Maumoon Abdul Gayoom  ซึ่งเปนอาจารยในมหาวทิยาลยัและอดีตเอกอัครราชทูต              

มัลดีฟสประจาํสหประชาชาติ  ไดข้ึนดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมัลดีฟส    ไดสรางเสถียรภาพทางการเมือง 

และพัฒนาเศรษฐกิจ  ไดพฒันาหมูเกาะที่ยากจน การทองเที่ยวเฟองฟูข้ึนมีตางชาติเขามาลงทนุ ประธานาธิบดี 

Gayoom ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกหลายสมัย   อยางไรก็ดี  ประธานาธิบดี  Gayoom ไดถูกโจมตีวา 

ไมใหเสรีภาพทางการเมือง  มีการกวาดลางฝายตรงขาม ทาํใหมีการกอรัฐประหาร ถึง 3 คร้ัง ในป พ.ศ. 2523  

(ค.ศ. 1980)   ป พ.ศ.  2526   (ค.ศ. 1983)   และป พ.ศ. 2531  (ค.ศ.1988)   จากผูสนับสนนุประธานาธิบดี 

Ibrahim Nazir และจากกลุมผลประโยชนตางๆ แตไมสําเร็จ  ในการกอรัฐประหารป พ.ศ. 2531  (ค.ศ. 1988)   

มีนักธุรกิจมัลดีฟสไดจางทหารรับจางชาวทมฬิ 90 คน เขามาในมัลดีฟส  มีการจับตัวประกัน 27 คน   

มีคนตาย 14 คน และผูบาดเจ็บ 40 คน รัฐบาลอินเดียตองสงทหารเขามาชวย  และทหารรับจางชาวทมิฬ 

ถูกจับโดยเรือรบของอินเดียระหวางที่จะหนีไปศรีลังกา  และถูกสงไปขึน้ศาลที่มัลดีฟส  หลายคนถกูสั่ง 

ประหารชวีิต  บางถกูจําคกุตลอดชีวิต  

                    ในป พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ประธานาธบิดี  Gayoom ไดรับเลือกตั้งอีก เนื่องจากในรัฐสภา 

มีแตพวกพองและญาติของประธานาธิบดี  เกิดความวุนวายทางการเมือง โดยครอบครัวของนักโทษชาย 

ที่ถูกผูคุมตีตายไดนําศพไปแห มคีนออกมาประทวงขวางปารัฐสภาและเผาสถานีตํารวจ ตํารวจไดใชกําลัง

ปราบปรามฝูงชน   ประธานาธิบดี Gayoom ไดชื่อวาเปนเผด็จการ    มีการจัดตั้งพรรคการเมือง Maldivian 

Democratic Party – MDP  ข้ึนที่ศรีลังกา   

                    ดวยแรงกดดันจากฝายตางๆ  ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  ประธานาธิบดี Gayoom ไดเสนอ 

แผนปฏิรูปทางการเมือง  โดยใหมีผูสมัครเปนประธานาธบิดีมีมากกวา 1 คน และจาํกัดวาระการดาํรงตําแหนง 

เพียง 2 สมัย และยอมรับพรรคการเมืองตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมาย   ในวันศุกรที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

(ค.ศ.2004) หรือ BlackFriday มีผูคนนับพันออกมาชมุนุมกนัทีจ่ัตุรัสของกรุงมาเล รวมทัง้อดีตนกัโทษ 

ทางการเมืองและนักปฏิรูปทางการเมือง  เพื่อขานรับแผนการปฏิรูปทางการเมืองของประธานาธิบดี 

ตํารวจไดออกมาจับกมุและตีผูประทวง  แตหลังจากที่เกดิสึนาม ิ ประธานาธิบดีไดยกเวนโทษแกผูประทวง 

 

 



 

                      จากการเรียกรองใหมีการปฏิรูปทางการเมือง  ในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) รัฐสภา 

อนุมัติรัฐธรรมนูญใหมที่กาํหนดใหมกีารเลอืกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน   ผลการเลือกตั้ง 

ป พ.ศ. 2552  (ค.ศ. 2009)  ปรากฏวา นาย Mohammed Nasheed ชนะการเลือกตัง้ ไดเปนประธานาธบด ี

แตตองเผชิญกับสถานการณตางๆ ไดแก หนี้สินที่รัฐบาลเกาสรางไว  เศรษฐกิจตกต่าํหลงัสึนาม ิป พ.ศ. 2547 

(ค.ศ. 2004)   การวางงาน  การฉอราษฎรบังหลวง  ปญหายาเสพติด   มีการเก็บภาษีสินคาเปนครั้งแรก  
แตลดคาธรรมเนียมการนําเขาสินคาและบริการ  ประธานาธิบดี Mohammed Nasheed ประกาศนโยบาย 

จัดตั้งกองทุนการเงนิจากรายไดที่ไดรับจากการทองเที่ยว เพื่อนาํเงนิไปซื้อที่ดินใหแกคนมัลดีฟสไปอาศัยอยู 

ในตางประเทศ หากหมูเกาะมัลดีฟสจมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเล็งที่จะไปซื้อที่ 

ศรีลังกา และอินเดีย ที่มีสภาพใกลเคยีงกบัมัลดีฟส  

                       ในวันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)   ฝายคานไดนําคน 20,000 คน ไปประทวง 

โดยอางวาประธานาธบิดีไมสามารถบรหิารประเทศได  เกิดความไมสงบข้ึนทัว่ไป ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 

2555 (ค.ศ. 2012)   ประธานาธิบดี Nasheed จึงไดส่ังใหทหารจับกุมนาย Abdulla Mohammed หัวหนา 

ผูพิพากษาศาลอาญาฐานขดัขวางการดําเนินคดีฉอราษฎรบังหลวงตอผูสนับสนนุประธานาธบิดี Gayoom 

และเมื่อวันที ่7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ไดส่ังใหทหารและตํารวจใชกาํลังปราบปรามผูชุมนุม 

ประทวง  ปรากฏวาตํารวจออกมาประทวงคําสั่งดังกลาว  ในวันเดียวกนัประธานาธิบดี Nasheed ลาออก 

เนื่องจากถูกปฏิวัติภายใตการนําของรองประธานาธิบดี Waheed   และนาย Mohammed  Waheed  

Hassan ไดสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดี   และสัญญาวาจะใหมีการเลือกตั้งใหมโดยเร็ว 

         ในวันที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  ประธานาธิบดี Nasheed ถูกจับกุม ฐานไมไป 

ปรากฏตัวตอศาลในคดีที่ส่ังจับกุมหัวหนาผูพพิากษาศาลอาญา  ซึง่ผูสนับสนนุประธานาธบิดีอางวา 

เปนแผนทางการเมืองเพื่อกนัไมใหประธานาธิบดี Nasheed ลงสมัครรับเลือกตั้ง  

                          

 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                 
                 ขอมูลทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ขอมูลทั่วไป 
   
 GDP :                                          2.209  พนัลานเหรยีญสหรัฐ    (ป  พ.ศ. 2555) 

 GDP per Capita :                        9,400   เหรียญสหรัฐ (ป พ.ศ.2555)   เปนลําดับที่ 122 ของโลก 

 อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ  :  3.5 %  (ป พ.ศ. 2555)  เปนลาํดับที่ 96 ของโลก  

 สกุลเงนิ     :                         รูเฟย  (Rufiyaa – RF)      

 เงนิทนุสํารอง :                            356 ลานเหรียญสหรฐั ( พ.ศ. 2555)  เปนลาํดับที่  151 ของโลก 

 อัตราเงนิเฟอ  :                            5.1%  (ป พ.ศ. 2555)  เปนอันดับที่ 147 ของโลก 

 ภาคการผลิต  :                            ภาค เกษตรกรรม 3 %   ภาคอุตสาหกรรม 17 %   ภาคบริการ 80 %    

 ผลผลิตหลักทางการเกษตร  :        มะพราว ขาวโพด มันฝร่ัง ปลา 

 อุตสาหกรรมหลัก  :                      ทองเทีย่ว  อุตสาหกรรมปลา  ขนสงทางเรือ  ตอเรือ  

                                                   อุตสาหกรรมมะพราว 

สินคานําเขาทีสํ่าคัญ   :                 น้ํามัน  เสื้อผาเครื่องนุงหม  เครื่องอปุโภคบริโภค 

ตลาดนําเขาทีสํ่าคัญ :                   สิงคโปร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อินเดีย มาเลเซีย จีน ไทย ศรีลังกา                

สินคาสงออกที่สําคัญ :                  ปลา 

ตลาดสงออกที่สําคัญ :                  ฝร่ังเศส ไทย อังกฤษ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา  

จํานวนแรงงาน  :                         152,500  คน   เปนลาํดับที่ 176 ของโลก 

 อัตราการวางงาน :                       28  %   

 

 

ความสัมพนัธทางเศรษฐกิจไทย-มัลดีฟส      

 
มูลคาการคาไทย- มัลดีฟส :      ป 2555   ไทยสงออกไปมัลดีฟส        2,252,355,640   บาท 

                                                            ไทยนําเขาจากมัลดีฟส        1,125,209,419    บาท 

                                                             ไทยไดเปรียบดลุการคา        1,127,146,221    บาท 

 

  สินคาสงออกของไทย   :          พลาสติก  เฟอรนิเจอร  เครื่องจกัรกล รถยนต ซิเมนต  

                                               เครื่องนุงหม  ผัก เซรามคิ ปลาสําเร็จรูป  รองเทา                                             

 สินคานําเขาจากมัลดีฟส:         ปลา  ชิ้นสวนเครื่องจกัร  เครื่องเหล็ก  เคมีภัณฑ ส่ิงทอ   



กรุงมาเล  (Malé)  
   
        กรุงมาเลเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐมลัดีฟส  ต้ังอยูทางตอนใตของเกาะ North Male 

ในหมูเกาะ   Kaafu Atoll  เปนศูนยกลางราชการ  สถานศึกษา  ศูนยกลางธุรกิจ  รานคา  หางสรรพสินคา   

และเปนศูนยกลางทางการเมือง  เหตกุารณสําคัญๆ ทางการเมืองที่ผานมาเกิดขึน้ทีก่รุงมาเล  

        เดิมพวก Giraavaru ไดต้ังถิ่นฐานอยูที ่Male  ซึ่งปจจบัุนกลายเปนรีสอรตแหงหนึ่ง   
ชาว Giraavaru  ที่เปนชาวประมง เมื่อนาํเรือกลับมาจากจับปลา จะไปจอดที่ชายหาดแหงหนึง่ เพื่อนาํ 
ปลาข้ึนมาทาํความสะอาด  ทําใหชายหาดเต็มไปดวยไสและเลือดของปลา น้ําในบริเวณนัน้กลายเปนสีแดง 

คลายเลือด  จงึเปนที่มาของชื่อเมือง Male    คําวา  ‘Ma’ แปลวา ใหญ    สวนคาํวา Le แปลวา ‘เลือด’  

                     เลากนัวา เมื่อเจาชาย Koimala  เดินทางมาดวยเรือใหญ  ชาว Giraavaru ไดเชิญใหต้ัง 

บานเรือนอยูทีช่ายหาดดังกลาว จึงไดมีการปลูกมะละกอบนพืน้ที่ดังกลาว เมื่อ เวลาผานไป ชาวเกาะ 

ยินยอมใหเจาชายขึ้นปกครอง จงึไดมีการสรางวงัและตัง้ชื่อเมืองวา Malé   

                     Malé  มีอีกชื่อวา  ‘Mahal’   แปลวาสวนผลไม  ในสมยัตอมาไดมีการสรางกาํแพงเมอืงและ 

ปอมคายลอมรอบเมืองทัง้หมด  แตไดพังกําแพงออกในสมัยประธานาธิบดี  Ibrahim  Nasir  เพื่อปรับภูมิทัศน    

ในสมัยหลังมกีารถมทะเลเพื่อขยายพืน้ที ่

        ปจจุบัน  กรุงมาเลมี 5 อําเภอ   โดย 4 อําเภอ อยูบนเกาะมาเล  คือ อําเภอ Henveiru 

อําเภอ Galolhu    อําเภอ  Machchangolhi   อําเภอ Maafannu     สวนอีก 1 อําเภอ คือ อําเภอ 

Vilimale อยูทีเ่กาะ Vilingili  ซึ่งอยูทางตะวันตกของเกาะมาเล ประมาณ 10 นาทีโดยเรือ   สวนทาอากาศ 

นานาชาติ อยูทีเกาะ Hulhule  ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ  ถือเปนสวนหนึ่งของกรุงมาเลดวย    

                     หนวยงาน Malé  City Council  เปนหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ.  

2554 (ค.ศ. 2011)   ตามพระราชบัญญัติกระจายการปกครอง (Decentralization Bill)  แบงหนวย 

ปกครองออกเปน 11 หนวย  แตละหนวยมหีัวหนาเรียกวา Councillor  มาจากการเลอืกตั้งทองถิน่ 

        ระบบสาธารณูปโภคของกรุงมาเล  ระบบน้ําประปาสบูน้ํามาจากใตดิน  ระบบไฟฟา 

ใชน้ํามนัดีเซล  ระบบกาํจัดขยะ หากเปนน้าํก็ปลอยลงทะเล  หากเปนขยะของแข็งจะนําไปถมตาม 

ที่ลุมในเกาะตางๆ     พื้นที่สนามบนิกเ็กิดจาการถมขยะ         

       กรุงมาเลเปนเมืองฝาแฝดกับเมอืงของประเทศตางๆ  ดังนี ้

                              กรุงโคลมัโบ                              -      ศรีลังกา     
           เมืองเกาสง (Kaohsiung)         -       ไตหวัน 

           เมืองจิบูติ (Djibouti)                 -     จิบูติ  

 



     

          
 

                
    

                       

 
 



                กรุงมาเลมีคนอยูหนาแนน ประมาณ 100,000 กวาคน    ยานพาหนะทีน่ยิมใช คือ มอเตอรไซท   

เนื่องจากเมืองมีขนาดเล็ก ถนนแคบ  สามารถเดินรอบเมืองไดภายใน 1 ชั่วโมง เมืองเริ่มแออัด   

รัฐบาลในสมัยประธานาธิบดี Maumoon Abdul Gayyoon ไดสงเสริมใหคนยายไปอยูอาศัยในเกาะใกลเคียง  

คือ Hulhumale ซึ่งเปนเกาะเทียมหรือเกาะที่สรางขึน้ อยูหางกรุงมาเล 1.3 กิโลเมตร ไปทางตะวนัออก 

เฉียงเหนือ โดยรัฐบาลไดประกาศริเร่ิมโครงการสรางเมืองใหมเมื่อวนัที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)    

มีการกอสรางอาคารทีพ่ักอาศัยจํานวนมาก บริษทัพฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด  (มหาชน) ซึง่เปนบริษัท 

ของไทย  เคยเขาไปดําเนนิการกอสรางอาคารที่พกัอาศยัหลายอาคาร   เกาะ Hulhumale มีพื้นที่สีเขียว 

มากกวาที่กรุงมาเล  

                 การเดินทางระหวางกรุงมาเลกับ Hulhumale  สามารถโดยสารเรือขามฟาก มีบริการตั้งแต  

05.00 น. – 01.00 น.  เรือออกทุก 15 นาที  มีอยู 2 แบบ คือ 

- เรือธรรมดา    ใชเวลา    20     นาที     คาโดยสาร      6       รูเฟย 

                        -     เรือเร็ว            ใชเวลา     7     นาที      คาโดยสาร     25        รูเฟย 

             สวนการเดินทางจากกรงุมาเล ไปสนามบิน มีเรือโดยสารบริการเชนกัน ออกทุก 15 นาท ี

ในชวงกลางวนั  ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที คาโดยสาร 10  รูเฟย   หลงัเที่ยงคืน ออกทุก 30 นาท ี

คาโดยสาร 20  รูเฟย 

    
สถานที่สําคัญในกรุงมาเล  
 
            Presidential Palace 
            เรียกวา Theemuge  อยูบนถนน Orchid Magu ที่เปนถนนข็อปปง  อาคารเปนสถาปตยกรรมพื้นเมือง

ผสมแบบสมัยใหม เปนทําเนยีบประธานาธบิดี ต้ังแตป  พ.ศ.  2541 – 2551 (ค.ศ. 1998 – 2008)   

แตประธานาธบิดี  Mohamed Nasheed  ไดใชเปนที่ต้ังของศาลฎีกาไมไดเปดใหสาธารณชนเขาชม  

 

     



  
 
 
          Mulee-aage 
                  เปนอาคารที่สรางในสมัยกษตัริย Shamsuddeen III   เมื่อป พ.ศ. 2449  (ค.ศ.1906) 

สรางใหแกพระโอรส  แตกษตัริยถูกขับออกจากราชบัลลังกเมื่อป พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) 

 และพระโอรสก็ไมไดครองราชย   อาคารนี้ไดตกเปนสมบัติของรัฐ   ตอมา ในป พ.ศ. 2496  

(ค.ศ. 1953)  มัลดีฟสไดประกาศเปนสาธารณรัฐ  อาคารนี้ไดเปนทําเนียบประธานาธิบดี  

จนกระทั่งทําเนียบประธานาธิบดีหลงัใหมสรางเสร็จ  

           

        
 
 
 
 
 
 

 

                               
 
 



พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 
     อาคารสถานที่เดมิเปนพระราชวงัของกษัตริย  พิพิธภัณฑเปดเมื่อป พ.ศ. 2495  

(ค.ศ. 1952)   เปนทีจ่ัดแสดงวัตถุและศิลปวัตถุในยุคสมยัตางๆ  อาทิ  โครงกระดูกของสัตวโบราณ 

เครื่องมือเครื่องใชโบราณ  อักษรโบราณ  เรือโบราณ  เครื่องดนตรีจําพวกกลอง  เฟอรนิเจอรโบราณ 

จําพวกโตะ เกาอี้ เตียง  ฉลองพระองคของพระราชา พระราชินี  อาวุธ เสื้อเกราะ  และมีธงชาติมลัดีฟส 

ผืนทีน่ําไปดวงจันทร เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม  2512 (ค.ศ. 1969)  และนํากลบัมาเกบ็ไวที่นี ่

     พิพิธภัณฑเปดทุกวนั ต้ังแต 08.00 น. -16.00 น.   ยกเวนวนัศกุร และวนัหยดุสําคัญ 
ในบริเวณเดียวกันเปนสวนสาธารณะ ชื่อวา Sultan Park 

 

                    
  

     



        

              
 
 

        
 
 

         



  Hukuru Miskiiy  
           หรือ Friday Mosque  เปนสุเหราของศาสนาอิสลาม สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2199 (ค.ศ.1656)  

สมัยกษัตริย Ibrahim Iskander    ผนังสุเหราสรางดวยหินปะการงั มอัีกษรภาษาอาหรับประดับอยู  

และมีเพดาน หนาตาง ประตู เปนไมแกะสลักอยางสวยงาม    สวนหอคอยสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2210   

(ค.ศ. 1667)   นอกจากนี ้ บริเวณดานนอกมีที่ฝงพระศพของกษัตริยและนักรบโบราณ    

                 สุเหราดังกลาวยงัใชเปนที่สวดมนตประจําวนั  อยางไรก็ดี  ผูที่ไมไดนับถอืศาสนาอิสลาม  

ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปขางใน 

 

                          
   
           Medhuziyaaraiy  
            เปนที่ฝงศพของ Abu Al Barakaat  ผูทีท่ําใหกษัตริยมัลดีฟสประกาศใหมัลดีฟสเปลีย่นไปนับถือ

ศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 1696  (ค.ศ. 1153)    และเปนที่ฝงศพของ Sayyid Rasgefaanu  

ชาวอาหรับที่เขามาปกครองมัลดีฟสในป พ.ศ. 2235  (ค.ศ.1692) 

                  สถานทีน่ี้อยูใกลสุเหรา Hukuru Miskily  

 

 

      



 
            Islamic Centre 
             สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.  2527 (ค.ศ. 1984)  ต้ังอยูระหวางถนน Meduziyaaraiy Magu กับถนน 

Ameeru Ahmed Magu   เปนสุเหราที่ใหญที่สุดในมัลดีฟส สามารถจคุนไดถึง 5,000 คน  มีหลงัคาเปน 

โดมสีทอง  ภายในมีอักษรอาหรับประดับอยู    นอกจากนี้ ยังมีหองประชุม หองสมดุและหองเรียนอีกหลายหอง  

                    บุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมชมได ชวงที่ไมมีการสวดมนต แตไมอนญุาตใหถายรปูภายใน 

                 

                                                       
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
     Independence Square  (Jumhooree Maidhan) 
             เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ  อยูทางเหนือของเกาะ  อยูใกลสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

และกระทรวงกลาโหม  มีเสาธงใหญ  มีลานกวาง  เปนที่ที่มกีารชุมนมุทางการเมือง    สวนทางดาน 

ริมทะเลจะมีทาเรือ Presidential Jetty   หรือทาเรือหมายเลข 1   (กรุงมาเล มีทาเรือ 10 แหงเรียงรายกนัไป)  

 

             
 
 
             Artificial Beach 
             เปนหาดที่สรางขึ้นทางตะวนัออกเฉียงใตของเกาะ เพราะกรุงมาเลไมมีชายหาดธรรมชาติ   

ผูคนสามารถไปวายน้าํหรือเดินชายหาดโดยไมตองไปที่เกาะอืน่    มีรานอาหารอยูในบริเวณนีห้ลายราน   

มีสวนสนุกสาํหรับเด็ก  มีสนามวอลเลยบอล บาสเก็ตบอล และฟุตซอล  

   

                          
 
 



             Fish Market 
             อยูชายทะเล บนถนน Boduthakurufaanu Magu  เรือประมงจะนําปลามาขายทีต่ลาดในชวงบาย  

สวนใหญเปนปลาทนูา   ผูคนออกไปจับจายใชสอยทําใหตลาดคึกคักชวงบาย    

 

            Local Market  
            เปนตลาดใหญขายผัก ผลไม และขายของทัว่ไป  อยูถัดจากตลาดปลา บนถนนเดยีวกนั 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขอควรปฏิบัติ และขอหาม 
 
1) ถอดรองเทาเมื่อเขาบาน 

2) ชุดวายน้ําใสไดเฉพาะบริเวณสระวายน้าํและชายหาด  หากเขาไปในเมือง ทัง้ผูชายและผูหญิงควรใสเสื้อที่มแีขน        

ผูหญิงควรแตงตัวมิดชิด  ไมโชวขา   การแตงตัวโปเปลือยจะถกูปรับอยางหนัก   

3)  ไมควรเอะอะ สงเสยีงดงั หรือแสดงอารมณรุนแรง  

4)  ไมควรยื่นเทาไปที่คนอื่น  เพราะถือวาเปนอวัยวะที่ตํ่าสุดของรางกาย การชี้ไปเปนการแสดงอาการดูถูกผูอ่ืน 

5)   ไมควรกลาวหาหรือทะเลาะกับใครโดยตรง  หากรูสึกผิดปกติหรือถูกโกง  ควรตดิตอตํารวจทองเทีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 



ภาษา Dhivehi 
 

           เปนภาษาตระกูล Indo-Arayan   สืบสายมาจากภาษาสันสกฤต  โดยคํา ‘Dhivehi’  แปลวา 

ภาษาชาวเกาะ    เปนภาษาทางการของมลัดีฟส  มีภาษาถิ่นและสําเนยีงหลายแบบ  ไดแก แบบ Addu  

แบบ Haddhunmathee  แบบ Huvadhu  แบบ Maliku  แบบ Malé  แบบ Mulaku   แตแบบของชาว Malé   

ซึ่งเปนเมืองหลวง  มีผูนิยมใชกวางขวางทีสุ่ด      

             ภาษา Dhivehi  มีความคลายคลึงกับภาษาสงิหล อันเนื่องมาจากการที่ไพรพลของเจาชายวชิัย 

มาตั้งรกราก  และภาษาดังกลาวยังไดรับอิทธิพลจากภาษาอืน่ๆ  ที่เขามาติดตอสัมพันธกับมัลดีฟส  ไดแก  

ภาษาอาหรับซึ่งมีอิทธิพลตอการเขียน อักษรภาษา Dhivehi เรียกวา Thaana  เขียนจากขวาไปซาย   

และมีการใชสระที่คลายกัน   นอกจากนี ้ยงัมีอิทธิพลของภาษาเปอรเชีย  โปรตุเกส ภาษาอุรดู  และอังกฤษ  

             ขอนาํแนะตัวอยางคําศัพทที่ใชในการสนทนาเบื้องตน  ซึ่งใชอักษรภาษาองักฤษในการเขียนคํา  

เพื่อใหงายแกผูเร่ิมหัดใช  ดังนี ้   

                                       ทักทาย                                

                        

Assalaamu Alaikum                                                                     สวัสดี   (แบบทางการ) 

Kihineh                                                                                        สวสัดี   (แบบไมเปนทางการ) 

Haalu kihineh                                                               สบายดีหรือ 

Raganlhu                                                                                     สบายด ี

Shukuriyaa                                                                                  ขอบคุณ 

 

                                                            คําถามทั่วไป 
Kaaku                                                                                           ใคร 

Kon echcheh /  keekay                                                                อะไร 

Keevve                                                                                         ทาํไม 

Kobaa                                                                                           ทีไ่หน  

Kon iraku                                                                                      เมื่อไร 

Kon nameh kiyanee                                                                      เธอชื่ออะไร 

Aharenge namakee                                                                      ฉันชื่อ 

Kon rasheh                                                                                   เธอมาจากไหน 



Umurun kihaa vareh                                                                     เธออายุเทาไร 

Ahareng umurakee                                                                      ฉันอาย ุ

Kon thanakah dhanee                                                                  เธอจะไปไหน 

 

                                                                  รับคํา         
Aan                                                                               ใช 
Noon                                                                              ไมใช 

Ma-aafu kurey                                                                                 เสียใจ, ขอโทษ 
 

                                                    บอกระยะ         
Mi                                                                                                    นี ้

E                                                                                                     นั้น 

Mithaa                                                                                             ที่นี ่

Ethaa                                                                                              ที่นัน่   

Gaa-iy                                                                                             ใกล 

Dhuru                                                                                              ไกล 

 

                                                                  เวลา                                                      

Gadin kihaa ireh                                                                             เวลาเทาไร 

Kon irakun dhanee                                                                         เราจะไปเวลาเทาไร 

Kihaa ireh nagaanee                                                                     ใชเวลาเทาไร 

Hedhumu                                                                                       ตอนเชา 

Mendhuru                                                                                       ตอนเที่ยง 

Mendhurufas                                                                                  ตอนบาย 

Haveeru                                                                                          ตอนเย็น 

Reygandu                                                                                       ตอนกลางคืน 

Mihaaru                                                                                           เดี๋ยวนี ้

Miadhu                                                                                            วันนี ้

Maadhan                                                                                         พรุงนี ้

Iyye                                                                                                  เมื่อวานนี ้



                                   ซ้ือของ 
Agu kihaavareh                                                                            ราคาเทาไหร 

Agu heyo                                                                                      ถูก 

Agu bodu                                                                                     แพง   
                        นับเลข               
Ekeh                                 หนึง่  

Dheyh                               สอง                                                 Vihi                                ยี่สิบ 

Thineh                               สาม                                                Thirees                          สามสิบ 

Hathareh                           ส่ี                                                    Saalhees                       ส่ีสิบ 

Faheh                                หา                                                  Fansaas                        หาสิบ 

Haeh                                 หก                                                  Fasdholhas                   หกสิบ 

Hatheh                              เจ็ด                                                 Haiydhina                      เจ็ดสิบ 

Asheh                               แปด                                                Addiha                           แปดสิบ 

Nuvaeh                             เกา                                                  Nuvadhiha                     เกาสิบ 

Dhihaeh                            สิบ                                                  Satheyhka                      หนึง่รอย 

 

                        อาหาร 
Baiy                                                                                          ขาว 

Riha                                                                                          แกง 

Mas                                                                                          ปลา 

Kukulhu                                                                                    ไก 

Gerimas                                                                                    เนื้อ 

Fen                                                                                           น้ํา 

Sai                                                                                            ชา 

Kiru                                                                                           นม 

Hakuru                                                                                      น้ําตาล 

Meyvaa                                                                                     ผลไม 

    ทั้งนี ้  ผูสนใจศพัทภาษา Dhivehi  สามารถหาความรูไดจาก 
    www.maldivesroyalfamily.com/pdf/maldives_dictionary_1.0.pdf 



 

 
 
 
 
  
                 หนวยงานของไทย 
                      ในมัลดีฟส  
 
 
 
 
 
 
 
                  



                  Royal Thai Consulate, Malé 
 
                    1st Floor, Shuaz Building 

                                                 50 Orchid Magu, Maafannu 

                                                 Malé 20-02 

                                                 MALDIVES 

 

              
 

                    
 



 
 
 
 
                  หนวยงานสําคัญ 
                    ของมลัดีฟส  
 
 
                         
 
 
 

 

                  
 
 



         
                  Ministry of Foreign Affairs  
     

                   Block Number 77, Henveiru 

                                                Boduthakurufaanu Magu 

                                                Malé 20077 

                                                Republic of Maldives 

                                                Tel.    960 332 3400 

                                                Fax    960 332 3841 

                                                Email :  info@foreign.gov.mv 

                                               Website :   www.foreign.gov.mv 

                                 

              
 
 
 
 



 
                 Ministry of Economic Development 
 
                     Boduthakurufaanu Magu 

                                                     Malé ,  

                                                     Republic of Maldives 

                                                     Tel  960  332 3668 

                                                     Fax  960 332 3840 

                      Email:  info@trade.gov.mv 

                                                     Website : www.trade.gov.mv 

                                               

     
       
 
 
 



 
 
                        Ministry of Tourism , Arts and Culture   
    
                   Velaanaage , Fifth Floor 

                                               Ameer Ahmed Magu 

                                              Malé  

                                               Republic of Maldives 

                                               Tel .  + 960 332 3224,  -960 332 3226 

                                               Fax.  +960 332 2512 

                                               E-mail :   info@tourism.gov.mv 

                                               Website :   www.tourism.gov.mv  

 

                 
 
 
   



 
   
              Department of  Immigration & Emigration  
 
                                    Velaanaage , 1st floor,  
                                    Ameeru  Ahmed Magu,  
                                    Malé 20096 
                                    Republic of MALDIVES 
                  Tel.    960 333 0444      เวลาราชการ 

                                                       960  333 0452    นอกเวลาราชการ 

                                            Fax.   960 333  0011  

                                            Email :   info@immigration.gov.mv 

                                            Website :   www.immigration.gov.mv 

 

                 
 
 
 



                    รานอาหารไทย    
     
         รานอาหารไทยในกรงุมาเล  มีคนมลัดีฟสหรือคนตางชาติเปนเจาชอง แตจางพอครัวแมครัวคนไทย 

ในการปรุงอาหาร บางรานจางคนชาติอ่ืนปรุงอาหาร     รายชื่อรานอาหารไทย ไดแก 

           Breakwater 
                       Artificial Beach Food Court No. 4 

                       Male 

                        Tel. + 960 330 9595 , +960 778 8475,  + 960 788 8078  

                                          
 

           Café Chim Thai 
                 Maafanu Jambu Villa 

                  Izzudheen Magu  

                  20329 Male 

                  Tel. + 960 331 6616   

                  Website :  www.facebook.com/pages/Cafe-Chim-Thai/222305487812508      

 

                 



        Sala Thai 
                   Buruneege,  Hithahfinivaa Magu  

                   20084 Male 

                   Tel. + 960 334 5959 

                   Email :       Info@sakafamilymaldives.com 

                   Website :   www.salafamilymaldives.com 

 

                                                                  
 

  

           Thai Wok  
                    Corner of Ameeru Ahmed Magu & Naadhee Magu 

                     Male 

                     Tel . + 960 331 0007 

   

                



                 โรงแรม 
    ที่มีการลงทุนมาจากประเทศไทย 

 
อนันตรา   

                         
   
          มี 4 แหง   คือ 

      
                   Anantara Dhigu Resort & Spa, Maldives 
                        Dhigufinolhu 

                        South Male Atoll 

                        P.O. Box 2014 

                        Male 

                        Republic of Maldives 

                        Tel :   + 960 664 4100 

                        Fax :  + 960 664 4101 

                        Email : dhigumaldives@anantara.com 

                        Website : www.dhigu-maldives.anantara.com 
  



     
     

 

            
 
 

     
 
 



 
                       Anantara Kihavah Villas Resort 

                 Kihavah Huravalhi Island 

                     Baa Atoll  

  P.O. Box 2014 

                 Male 

                     Republic of Maldives 

                     Tel :    +960 660 1020 

                     Fax :   +960 660 1040 

                     Email :   kihavahmaldives@anantara.com  

                     Website :  www.kihavah-maldives.anantara.com 

 

   
 

 
 
 



 Naladhu Maldives 
                Veligandu Huraa  

                    South Male Atoll 

                    P.O. Box 2014 

                Male 

                    Republic of Maldives 

                    Tel :  +960 664 4105 

                    Fax : +960 664 4188 

                    Email :  stay@maladhu.com 

                   Website:www.naladhu.anantara.com

  
 

                               



                    Anantara Veli Resort & Spa 
                Veligandu 

                    South Male Atoll 

                    P.O. Box 2014 

                Male 

                    Republic of Maldives 

                    Tel :   +960 664 4100 

                    Fax :  +960 664 4101   

                    Email :  velimaldives@anantara.com   

                    Website : www.veli-maldives.anantara.com 
 

  
 

 

     

 
 



 
เซนธารา 

               
 
              Centara Grand Island Resort & Spa 
               South Ari Atoll 

                   Republic of Maldives 

                   Tel  :   + 960 668  8000 

                    Fax :  + 960 668  8888 

                   Email :   cirm@chr.co.th 

                   Website : www.centarahotelsresorts.com 
 

   

 
 
 
 



 
               Centara Ras Fushi Resort & Spa 
                North Male Atoll 

                   Republic of Maldives 

                   Tel  :   + 960 664 3880 

                    Fax :  + 960 664 3881 

                   Email :   crf@chr.co.th 

                   Website : www.centarahotelsresorts.com 
 

 
 

                           
 
 



 
ดุสิตธานี  

              
 
                    Dusit Thani Maldives 
                         P.O. Box 2188 

                         Mudhdhoo Island 

                         Baa Atoll 

                         Republic of Maldives 

                         Tel :    + 960 660 8888 

                         Fax :   + 960 660 9999 

                         Website :   www.Dusit.com 
 
 

                     
 
 



      
   
 

         
 
               

           
  
 



  

                  บริการดานการกงสุลของ 
                สถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุโคลัมโบ 
 
  การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารของทางการไทย อาทิ  

          -  หนงัสือเดินทาง 

          -  การขอสูติบัตรสําหรับเด็กไทยที่เกิดในมัลดีฟส   

          -  การขอมรณบัตรสําหรับคนไทยที่เสียชีวิตในมัลดีฟส 

          -  การรับรองเอกสาร เชน สญัญาการจางงาน  การยนิยอมใหบุตรไปตางประเทศ 

 
         คนไทยในมลัดีฟสตองตดิตอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลมัโบ    

                               สาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกา   

                                   หรือกลับไปดําเนินการทีป่ระเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 



                 การทําหนังสือเดินทาง 
 
     เอกสารที่ตองนํามาแสดง 
                       1)   หนงัสือเดินทางเลมเดิม พรอมสําเนาหนาที่มีรูปถาย วันเดือนปเกิด 

                        2)  บัตรประชาชนไทย พรอมสําเนาดานหนาและหลงั 1 ชุด 

                        3)  สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีบานเลขที่และหนาทีม่ีชื่อผูขอหนงัสือเดินทาง 

 

     คาธรรมเนียม  

 

               คาธรรมเนียมการทําหนงัสือเดินทาง  4,600  รูปศรีลังกา  และคาธรรมเนียมการบันทกึรายการ 

               ในหนงัสือเดินทางเลมใหม (Endorsement) 460 ปศรีลังกา  รวมเปน 5,060  รูปศรีลังกา  

 

 
     *  กรุณาโทรศัพทนัดหมายกับทางเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กอนเดินทางมาทํา 
                                   Tel  94 11 230 2500 – 3  ตอ 579  

 
 
 
 
 
 
 



                 การขอสูติบัตร 
 
 เอกสารที่ตองนํามาแสดง 

                 1)  ใบรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล 

                 2)  ใบแจงเกิดเด็ก ที่ผานการรบัรองลายมือชือ่จากเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศมัลดีฟส 

                 3)  ใบสําคัญการสมรสของบิดาและมารดา (หากจดทะเบียนสมรส) 

                    ผานการรับรองจากเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศมัลดีฟส 

                 4)  สําเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดนิทางไทย ที่มีอายุใชงานอยู  

                       สําหรับฝายที่เปนคนสัญชาติไทย (หรือของทัง้สองฝายหากทัง้คูมีสัญชาติไทย) 

                และสาํเนาหนงัสือเดินทางตางชาติของคูสมรส (กรณีคูสมรสมิใชคนไทย) 

                  5)  สําเนาทะเบยีนบานไทยและมัลดีฟสของทัง้สองฝาย 

                  6)   ใบเปลีย่นชือ่หรือนามสกลุ (กรณีบิดา มาตรา หรือเด็กเคยเปลี่ยนชือ่หรือนามสกลุ) 

                  7)   รูปถายเด็ก 1 ใบ 

 
       *   เอกสารภาษาตางชาติใดๆ  ที่แปลเปนภาษาอังกฤษ ตองฝายการรับรอง 

                     จากกระทรวงการตางประเทศมัลดีฟส 

 

      ** กรณีบิดาและมารดาไมไดจดทะเบียนสมรส หากประสงคจะใหบุตรใชนามสกุลของบิดา  

        บิดาจะตองมาดวยเพื่อบันทกึการแสดงความยนิยอมใหบุตรใชนามสกุล 

 

               ***  กรุณาโทรศัพทนัดหมายกับทางเจาหนาทีส่ถานเอกอัครราชทูตฯ กอนเดินทางมาทํา 

 
 
 



                การขอมรณบัตร 
 
               เอกสารที่ตองนํามาแสดง 

               1)   ตนฉบับมรณบัตรที่ทางการทองถิน่ออกให ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ  

                      และไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศของมัลดีฟส 

                2)   เอกสารการชันสูตรของทางการทองถิ่น (หากมี) ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ  

                      และไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศของมัลดีฟส 

      3)   หนงัสือเดินทาง บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของผูตาย พรอมสําเนา 1 ชุด 

                4)   หนงัสือเดินทาง บัตรประชาชน ของผูแจงการตาย พรอมสําเนา 1 ชดุ 

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 



            การรับรองเอกสาร 
 
เอกสารทีท่างการทองถิน่ออกให  

             1)   ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศมัลดีฟส 

             2)  เอกสารที่ตองการใหรับรอง ตองถายสําเนา 1 ชุด 

             3)   หนงัสือเดินทาง และบัตรประชาชนของผูยืน่ พรอมสําเนา 1 ชุด 

             4)  คาธรรมเนยีมการรับรองเอกสาร ฉบับละ 2,100 รูปศรีลังกา 

 

 เอกสารที่ทางการไทยออกให 

            1)    ตองผานการรบัรองจากกระทรวงการตางประเทศของไทย 

            2)   เอกสารที่ตองการใหรับรอง ตองถายสําเนา 1 ชุด 

            3)   หนังสือเดนิทาง และบัตรประชาชนของผูยืน่ พรอมสําเนา 1 ชุด 

            4)  คาธรรมเนยีมการรับรองเอกสาร ฉบับละ 2,100 รูปศรีลังกา 

 

   การรับรองเอกสารสัญญาการจางงาน 

             1)  สัญญาวาจางงาน (Employment Contract)  พรอมสําเนา 1 ชุด 

                   ตองผานการรบัรองจากหนวยงานที่เกีย่วของและกระทรวงการตางประเทศของมัลดีฟส 

             2)  หนังสือจดทะเบยีนบริษทั (Registration of Company) 

             3)  หนังสือแจงความประสงคการจางงาน Demand  Letter 

             4)  หนังสือมอบอํานาจ  (Power of Attorney)  หากมีตัวแทนมายืน่ขอ                       

             5)  ภาพถายสถานที่ทาํงานและที่พกัสําหรับคนงาน 

             6)  คาธรรมเนยีมการรับรองเอกสาร ฉบับละ 2,100 รูปศรีลังกา 

  
 
 
 



 
ปญหาหญิงไทยในมัลดีฟส 

 
                  

                  มหีญิงไทยเดินทางไปทํางานที่มัลดีฟสไดโดยนายจางซื้อต๋ัวเครื่องบิน  ทําวีซาและขอใบอนุญาต 

ทํางานให  บางรายกเ็ดินทางไปแบบนักทองเทีย่ว  เนื่องจากทางการมลัดีฟสอนุญาตใหคนไทยเดินทางไป 

ทองเที่ยวทีม่ัลดีฟสและพํานกัอยูไดเปนเวลา 30 วนั โดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา  นายจางอาจไมได 

ไปขอใบอนุญาตทํางานให  เมื่อเดินทางไปถึงนายจางเก็บหนังสือเดนิทางของหญงิไทยไว แลวใหหญงิไทย 

ไปทํางาน สวนใหญเปนงานนวด    เมื่อถงึสิ้นเดือน หญงิไทยไมไดรับคาจางครบถวนตามสัญญา  

นายจางมักอางวาเปนคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว บางรายถกูบังคับใหอยูแตในที่พกั จะออกไป 

ขางนอกไดเมือ่ตองไปทํางานนอกสถานทีเ่ทานัน้   บางรายมีความยากลําบากในเรือ่งอาหารการกิน   

บางรายถูกลวนลาม บางรายหลบหนีออกจากสถานประกอบการโดยเกรงวาจะถกูทาํรายหรือถูกขมขืน   

บางรายถกูบงัคับใหลงเรือเพื่อขายบริการทางเพศ    จงึรองขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ    

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล ใหดําเนินการชวยเหลือ 

หญิงไทยดังกลาวใหไดรับหนังสือเดนิทางจากนายจางคืน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย   

       จากสถิติในป  2555 มีหญิงไทยถกูจับในขอหาคาประเวณ ี34 คน  และครึ่งแรกของป 2556  

ถูกจับแลว 6 คนและมีหญงิไทยที่รองขอความชวยเหลือเนื่องจากมปีญหาในการทาํงานในมัลดีฟส  

โดยในป 2555 มีผูรองขอความชวยเหลือ  19 ราย และครึ่งแรกของป 2556 มี 6 ราย   
                  สถานเอกอัครราชทูตฯ  จงึขอประชาสัมพันธเตือนคนไทยที่จะเดนิทางไปทํางานทีม่ัลดีฟส 

ใหระวงัการหลอกลวงจากผูไมหวงัดีหรือนายหนาทีพ่ยายามหลอกลอดวยคาจางงามๆ หรือสรางฝนใหกบั 

หญิงไทยที่ตองการไปทาํงานเมืองนอก   และทางการมลัดีฟสเขมงวดมากกวดขันกบัคนตางชาตทิี่เขาไป 

ทํางานในมัลดีฟส จะตองมีใบอนุญาตทาํงาน  หากไมมีใบอนุญาตจะถกูปรับเปนเงินในอัตราสูงมาก 

และหากอยูเกนิกําหนดจะถกูปรับในอัตราตั้งแต 15,000 – 50,000 รูเฟย  หรือประมาณ 1,000 – 3,300 

เหรียญสหรัฐ  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรยีญสหรัฐ เทากบัประมาณ 15 รูเฟย)      

 

 
 



 
                     แหลงอางองิ  

 
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mv.html 

http://www.customs.go.th 
http://www.foreign.gov.mv 
http://www.immigration.gov.mv 
http://www.lonelyplanet.com/maldives 
http://www.sameaf.go.th 

http://www.trade.gov.mv 
http://www.visitmaldives.com  
http://www.wikipedia.org 
Maldives Visitor’s Guide , The Official Publicaton of Maldives Tourism Promotion Board 
คูมือแนะนําของโรงแรม Anantara Dhigu Resort & Spa 

 
 
 
 
 
 




