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รัฐคูเวต 

(State of Kuwait) 

 
 

เมืองหลวง คูเวตซิตี 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหวางเสนละติจูดท่ี 28-31 องศาเหนือกับเสนลองจิจูดท่ี 46-49 

องศาตะวันออก โดยตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาระเบีย บริเวณชายฝงทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของอาวเปอรเซีย/อาวอาหรับ มีพ้ืนท่ี 17,818 ตร.กม. ขนาดใหญเปนอันดับ 158 ของโลก และขนาดเล็กกวาไทย 

28.8 เทา มีชายแดนทางบกยาว 475 กม. และมีชายฝงยาว 499 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับอิรัก (254 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอาวเปอรเซีย/อาวอาหรับ (มีชายฝงยาว 499 กม.) 

 ทิศใต ติดกับซาอุดีอาระเบีย (221 กม.)  

 ทิศตะวันตก ติดกับอิรักและซาอุดีอาระเบีย 
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ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบทะเลทราย ไมมีแหลงน้ำตามธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพียง 

0.84% จุดสูงสุดของประเทศเปนเพียงเนินท่ียกตัวสูง 306 ม. ไมมีภูเขา อยางไรก็ดี อาวคูเวตทางตะวันออก 

ของประเทศ ซ่ึงเปนท่ีตั้งของคูเวตซิตี เมืองหลวงของประเทศ มีภูมิประเทศตามธรรมชาติท่ีเหมาะสำหรับการเปน

ทาเรือน้ำลึก นอกจากนี้ ยังมีเกาะ 9 เกาะทอดตัวอยูตามชายฝงอาวคูเวต เกาะท่ีใหญท่ีสุด คือ เกาะบูบิยาน 

(863 ตร.กม.) สวนท่ีเหลือเปนเกาะขนาดเล็ก ซ่ึงสวนใหญไมมีผูคนอาศัย เนื่องจากเปนผืนทรายหรือโคลนท่ี

วางเปลา จึงถูกใชเปนท่ีตั้งของประภาคาร ลานจอดเฮลิคอปเตอร และท่ีจอดเรือขนาดใหญ 

 

ภูมิอากาศ  แบบทะเลทราย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปอยูระหวาง 18-32 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนนอย 

เฉลี่ย 106 มม. ตอป ฤดูรอนชวง เม.ย.-ก.ย. อากาศรอนและแหงมาก อุณหภูมิกลางแจงในเวลากลางวัน

โดยเฉพาะบริเวณทะเลทราย อาจสูงกวา 50 องศาเซลเซียส โดยเมื่อ มิ.ย.2562 มีอุณหภูมิกลางแจงสูงถึง 

63 องศาเซลเซียส จนถูกบันทึกวา เปนอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฤดูหนาวชวง พ.ย.-ก.พ. อากาศเย็นและอาจมี 

ฝนตก อุณหภูมิเฉลี่ย 13 องศาเซลเซียส แตอาจลดลงจนติดลบ 2 องศาเซลเซียส ฤดูฝนชวง ต.ค.-เม.ย. มีฝนตก

มากกวาชวงอ่ืน ๆ ของป แต มี.ค. เปนชวงใบไมผลิ มีอากาศอบอุน ภัยธรรมชาติท่ีประสบเปนประจำ ไดแก 

พายุทรายและพายุฝุน ท่ีเกิดข้ึนไดตลอดป แตพบมากชวง มี.ค.-ส.ค. นอกจากนี้ ยังมีพายุฝนฟาคะนองชวง 

ต.ค.-เม.ย. ท่ีมักกอใหเกิดความเสียหายตอถนนและท่ีพักอาศัย 

 

ประชากร 4,464,521 คน ในจำนวนนี้ เปนผูยายถ่ินเขาประเทศประมาณ 3,099,350 คน (ประมาณการ 

ม.ค.2563 โดยสำนักงานสถิติแหงชาติคูเวต) 

 

รายละเอียดประชากร เปนชาวคูเวต (30.4%) ชาวอาหรับชาติอ่ืน ๆ (27.4%) ชาวเอเชีย (40.3%) ชาวแอฟริกา 

(1%) และอ่ืน ๆ (1%) อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 24.3% วัยรุนถึงวัยกลางคน 

(15-64 ป) 72.78% วัยชรา (65 ปขึ้นไป) 2.92% (ประมาณการป 2563) อายุขัยเฉลี ่ยของประชากร

โดยรวมประมาณ 78.9 ป อายุขัยเฉลี่ยของเพศชาย 77.44 ป อายุขัยเฉลี่ยของเพศหญิง 80.2 ป อัตราการเกิด 

17.9 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 2.23 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.2% 

(ประมาณการป 2564) 

 

ศาสนา ศาสนาประจำชาต ิคือ อิสลาม 76.7% (ซุนนีประมาณ 70% และชีอะฮประมาณ 30%) นอกจากนี้ 

เปนผูนับถือศาสนาอ่ืน ไดแก คริสต 17.3% และอ่ืน ๆ 6%  

 

ภาษา ภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ แตมีการใชภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 96.5% (ประมาณการป 2563 ของ UNESCO Institute of Statistics) 

รัฐบาลสงเสริมการศึกษาแกเยาวชนทุกคนในทุกชนชั้นของสังคม รวมถึงผูพิการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มี Kuwait University เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงเปดสอนฟรีสำหรับชาวคูเวต มีวิทยาเขต 



                                                        ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

3 

6 แหง และมีนักศึกษารวมกวา 40,000 คน ขณะเดียวกัน ก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหง สวนใหญเปน

ของตางชาติ เชน American University of Kuwait, Gulf University of Science and Technology และ 

Australian University of Kuwait นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกนักศึกษา

ท่ีไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืน ๆ  

รวมกวา 10,000 คน  

 

การกอตั้งประเทศ ชนกลุมแรกท่ีเขาไปต้ังรกรากและสถาปนารัฐคูเวตข้ึนมา คือ เผาบะนี คอลิด ท่ีอพยพ

จากท่ีราบสูงนัจญ (บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรอาระเบีย) โดยเลือกเชค เศาะบาฮ บิน ญาบิร เปนเจา     

ผูครองรัฐคนแรกเม่ือป 2299 และนำไปสูการสถาปนาราชวงศอาลเศาะบาฮข้ึนปกครองคูเวตจนถึงปจจุบัน 

อยางไรก็ดี การทำสนธิสัญญากับสหราชอาณาจักรเม่ือป 2442 สงผลใหสหราชอาณาจักรเขาไปมีอำนาจในการ

กำกับดูแลนโยบายตางประเทศและการปองกันประเทศของคูเวต แลกเปลี่ยนกับการท่ีสหราชอาณาจักรให

ความคุมครองแกคูเวต แตหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 สหราชอาณาจักรประกาศใหคูเวต ซ่ึงมีอำนาจ

ปกครองตนเอง กลายเปนรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรอยางสมบูรณ จนกระท่ังหลังสิ้นสุดสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 สหราชอาณาจักรจึงยินยอมทำขอตกลงใหเอกราชแกคูเวตเม่ือ 19 มิ.ย.2520 

 

วันชาติ 25 ก.พ. (วันเสด็จข้ึนครองราชยเปนเจาผูครองรัฐคูเวตพระองคท่ี 11 ของเชค อับดุลลอฮ อัซซาลีม 

อาลเศาะบาฮ เม่ือป 2493)  

 

การเมือง ปกครองแบบระบอบกษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) และ

ถือเปนประเทศมุสลิมท่ีมีการปกครองแบบเสรีนิยมมากท่ีสุดประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง โดยมีการราง

รัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือ 11 พ.ย.2505 ในรัชสมัยเชค อับดุลลอฮ เจาผูครองรัฐคูเวตพระองคท่ี 11 และใชมา

จนถึงปจจุบันซ่ึงเปนรัชสมัยของ เชค นะวาฟ อัลอะหมัด อัลญาบิร อาลเศาะบาฮ (พระชนมพรรษา 85 พรรษา/

ป 2565) ท่ีเสด็จข้ึนครองราชยเปนเจาผูครองรัฐคูเวตพระองคท่ี 16 เม่ือ 30 ก.ย.2563 การปกครองแบงอำนาจ

อธิปไตย ซ่ึงเปนของเจาผูครองรัฐ ออกเปน 3 ฝาย ดังนี้ 

 ฝายบริหาร : รัฐธรรมนูญกำหนดใหอำนาจบริหารเปนของเจาผูครองรัฐ (อมีร หรือ Emir) 

ซ่ึงเปนองคพระประมุขของรัฐ เจาผูครองรัฐทรงข้ึนครองราชสมบัติดวยการสืบราชสันตติวงศ ทรงมีพระราชอำนาจ

ในการกำกับดูแลฝายบริหารผาน รมว.กระทรวงตาง ๆ โดยทรงแตงตั้ง นรม. และอนุมัติ ครม. ท่ี นรม.เปนผูเสนอ 

ท้ังนี้ ในภาวะปกติ เจาผูครองรัฐอาจใชพระราชอำนาจในการปลด นรม. ครม. ออท. หรือยุบสภา เพ่ือรวบอำนาจ

แบบเบ็ดเสร็จไวเองได สวนกรณีท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉินระดับชาติ หรือตกอยูในภาวะสงคราม เจาผูครองรัฐ

จะทรงมีอำนาจควบคุมประเทศแบบเบ็ดเสร็จโดยอัตโนมัต ิขณะท่ีรัฐสภาจะถูกระงับบทบาทไวชั่วคราวจนกวา

สถานการณจะยุติลง 

 ฝายนิติบัญญัติ : อำนาจนิติบัญญัติเปนของเจาผูครองรัฐ โดยทรงใชพระราชอำนาจผานรัฐสภา 

(National Assembly หรือ Majlis al Umma) ซึ่งเปนสภาเดี่ยว มีสมาชิกสภา 65 คน มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรง 50 คน ท่ีเหลืออีก 15 คน มาจากแตงตั้งโดยเจาผูครองรัฐ ซ่ึงสวนใหญเปนบุคคลท่ีเคยดำรงตำแหนง
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ใน ครม. วาระการดำรงตำแหนง 4 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ ธ.ค.2563 ครั้งตอไปจะมีข้ึนในป 2567 

เจาผูครองรัฐมีอำนาจยุบสภา รัฐสภามีหนาท่ีออกกฎหมาย รางกฎหมายทุกฉบับจะไมมีผลบังคับใชเปน

กฎหมายจนกวาจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำมิไดหากไมไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา นอกจากนี้ รัฐสภายังมีอำนาจในการกำหนดเงินไดของเจาผูครองรัฐและการรับรอง

การเสนอชื่อเจาผูครองรัฐและมกุฎราชกุมาร ท้ังนี้ี คูเวตเปนรัฐอาหรับในภูมิภาคอาวประเทศแรกท่ีมีรัฐสภา

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง  

 ฝายตุลาการ : ใชระบบกฎหมายแบบผสมผสานระหวาง Common law ของสหราชอาณาจักร 

Civil law ของฝรั่งเศส กับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม การดำเนินการใด ๆ ของฝายตุลาการตองเปนไปในนาม

เจาผูครองรัฐ พระราชอำนาจในการอภัยโทษเปนของเจาผูครองรัฐ นอกจากนี้ เจาผูครองรัฐยังทรงไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย และไมสามารถลวงละเมิดได ผูใดท่ีวิพากษวิจารณเจาผูครองรัฐมีความผิดและ

ตองถูกลงโทษตามกฎหมาย 

 พรรคการเมืองสำคัญ : ไมมีระบบพรรคการเมืองในคูเวต แตมีการรวมตัวกันเปนกลุ ม

การเมืองตาง ๆ เชน กลุม Islamic Constitutional Movement กลุม Shia Islamists of the National Islamic 

Alliance และกลุม Kuwait Democratic Forum 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยไดรับการจัดอันดับจาก

ธนาคารโลกวาเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง อยางไรก็ดี แหลงรายไดสำคัญของประเทศมาจากอุตสาหกรรมน้ำมัน 

นับตั้งแตมีการขุดพบแหลงน้ำมันเม่ือป 2480 ปจจุบันรายไดจากการสงออกน้ำมันของคูเวตมีสัดสวนมากกวา 90% 

ของรายไดจากการสงออกท้ังหมด (ประมาณ 40% ของ GDP) นโยบายเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลิตน้ำมัน จากท่ีผลิตไดวันละประมาณ 2.80 ลานบารเรล เปนวันละ 3.5-4 ลานบารเรล 

ใหไดภายในป 2578 โดย Kuwait Petroleum Corporation ซ่ึงเปนวิสาหกิจของรัฐ เพ่ิมการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันดวยงบประมาณ 51,000 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะเดียวกันมีการออกกฎหมายอนุญาต

ใหรัฐบาลขายสินทรัพยในวิสาหกิจของรัฐแกนักลงทุนเอกชนได และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป

ท่ีมุงสงเสริมการสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายลดการพ่ึงพารายไดจากอุตสาหกรรมน้ำมัน

ดวยการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางทางการคาและการทองเท่ียวในภูมิภาค การดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ 

และการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน 

   ปจจุบันคูเวตประกาศใชยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ “New Kuwait 2035” ซ่ึงมีเปาหมาย

การพัฒนาประเทศในระยาวตามพระวิสัยทัศนของ เชค เศาะบาฮ อดีตเจาผูครองรัฐคูเวต ท่ีทรงตองการให

คูเวตเปนศูนยกลางการพาณิชยและการเงินอีกแหงหนึ่งในภูมิภาคภายในป 2578 โดยริเริ่มโครงการกอสรางเมือง

เศรษฐกิจใหมและเขตการคาเสรี Madinat al-Hareer (Silk City) ทางภาคเหนือของประเทศ ตั้งแตป 2557 ซ่ึง

มีแผนสรางแลวเสร็จและเปดอยางเปนทางการภายในป 2578 ขณะที่เปาหมายระยะสั้นและระยะกลาง คือ 

การทำใหคูเวตเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีแหงหนึ่งของโลก มีการลงทุนจากตางชาติในคูเวตเพ่ิมข้ึน 

300% โดยเฉพาะการเขามาลงทุนดานเทคโนโลยีการสื่อสาร บริการ และพลังงานทดแทน รวมท้ังมุงพัฒนา

ภาคการทองเท่ียวเพ่ือสรางรายไดและสรางตำแหนงงานใหมในตลาดแรงงาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
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ระบบคมนาคมขนสงในประเทศ ควบคูไปกับการพัฒนาพลังงานดวยการสงเสริมการเปนหุนสวนระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน  

 อุตสาหกรรมหลัก : ปโตรเลียม ปโตรเคมี ปูนซีเมนต การตอเรือและซอมเรือ การสกัดน้ำทะเล

เปนน้ำจืด การแปรรูปอาหาร การผลิตวัสดุกอสราง 

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ : น้ำมันดิบ ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 

101,500 ลานบารเรล (มากเปนอันดับ 6 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 2.438 ลานบารเรล โดยสงออกวันละ 

1.826 ลานบารเรล กาซธรรมชาติ ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 1.784 ลานลานลูกบาศกเมตร 

(มากเปนอันดับ 19 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 12,883 ลานลูกบาศกเมตร แตเปนการผลิตเพ่ือใช

ภายในประเทศท้ังหมด (ขอมูลเม่ือป 2563 ของ OPEC) 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ดีนารคูเวต (Kuwaiti Dinar-KWD) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 0.303 ดีนาร : 1 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 109.43 บาท : 1 ดีนาร (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 132,270 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2564 ของ IMF) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 20,511 ลานดอลลารสหรัฐ 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 44,610 ดอลลารสหรัฐ 

อัตราเงินเฟอ : 3.2%  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.9%  

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศ : 53,919 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2563 ของธนาคารโลก) 

อัตราการวางงาน : 6.79% (ประมาณการป 2563 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ) 

แรงงาน : 2.386 ลานคน  

ดุลการคาระหวางประเทศ : ไดเปรียบดุล 12,378 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2563 ขององคการการคาโลก) 

มูลคาการสงออก : 40,116 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : น้ำมันและผลิตภัณฑปโตรเลียม (81.5%) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาง ๆ (10.1%) เชน ปุย พลาสติก 

เหล็ก ซีเมนต อลูมิเนียม ทองแดง ผลิตภัณฑการเกษตรและอาหาร (1.1%) เชน นม ขาวและแปงสาลี เนื้อสัตวปก 

และอ่ืน ๆ (7.3%) 

ประเทศสงออกสินคาสำคัญ : อินเดีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร อิรัก ซาอุดีอาระเบีย  

มูลคาการนำเขา : 27,738 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาง ๆ (80%) เชน ยานยนตและอะไหล เครื่องสงสัญญาณวิทยุโทรศัพท 

รวมถึงเวชภัณฑ ผลิตภัณฑการเกษตรและอาหาร (16%) เชน นม ขาวและแปงสาลี เนื้อสัตวปก น้ำมันและ

ผลิตภัณฑปโตรเลียม (4%)  

ประเทศนำเขาสินคาสำคัญ : สหภาพยุโรป จีน สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี ญี่ปุน อินเดีย 

เกาหลีใต เวียดนาม ไทย 



                                                        ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

6 

การทหาร งบประมาณทางทหารเม่ือป 2563 มีจำนวน 7,763 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 7.14% 

ของ GDP) ท้ังนี้ รัฐสภาคูเวตมีมติรับรองพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายในหวง 10 ป และงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติมมูลคารวม 10,500 ลานดอลลารสหรัฐ สำหรับกระทรวงกลาโหมมาตั้งแตป 2559 โดยมี

เปาหมายยกระดับศักยภาพของกองทัพ อาทิ การจัดซ้ือครื่องบินรบ รุน Typhoon เขาประจำการในกองทัพ 

 รัฐธรรมนูญคูเวตกำหนดใหเจาผูครองรัฐทรงเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหนงและ

หามกองทัพทำสงครามรุกรานประเทศอื่น ภารกิจของกองทัพคูเวตจึงมุงใหความสำคัญกับการปองกัน

ภัยคุกคามจากภายนอก กองทัพคูเวตอยูภายใตการกำกับของกระทรวงกลาโหม มีกำลังพลรวมท้ังสิ้น 17,500 นาย 

กำลังพลสำรอง 23,700 นาย และมีกองกำลงัสหรัฐฯ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ US Central Command (USCENTCOM) 

ประจำการในคายทหารและฐานทัพตาง ๆ 13 แหงท่ัวคูเวต รวมประมาณ 13,500 นาย นอกจากนี้ คูเวตไดรับ

สถานะเปนพันธมิตรหลกันอกเนโต (Major Non-NATO Ally - MNNA) ของสหรัฐฯ มาตั้งแตป 2547  

 -  ทบ. มี บก. อยูท่ี Al Jiwan Camp กำลังพล 11,500 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก รถถัง 

(MBT) รุน M1A2 Abrams จำนวน 218 คัน รุน M-84 จำนวน 75 คัน ยานยนตหุมเกราะ (IFV) รุน BMP-2 

จำนวน 76 คัน รุน BMP-3 จำนวน 122 คัน และรุน Desert Warrior จำนวน 236 คัน รถสายพานลำเลียงหุมเกราะ 

(APC) รุน M113A2 จำนวน 260 คัน รุน M577 จำนวน 30 คัน และรุน TH 390 Fahd จำนวน 40 คัน ยานยนต

หุมเกราะเอนกประสงค รุน Sherpa Light Scout จำนวน 118 คัน ยานยนตหุมเกราะกูภัย (ARV/MW) 

รุน M88A1/2 มากกวา 19 คัน รุน Type-653 รุน Warrior และรุน Aardvark (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

ยานยนตลาดตระเวนหุมเกราะ (NBC) รุน TPz-1 Fuchs NBC จำนวน 11 คัน ปนใหญตอสูอากาศยาน (ARTY) 

รุน M109A3 จำนวน 37 กระบอก รุน Mk F3 จำนวน 18 กระบอก รุน PLZ45 จำนวน 51 กระบอก รุน AU-F 

จำนวน 18 กระบอก รุน 9A52 Smerch จำนวน 27 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด (MOR) ขนาดและรุนตาง ๆ 

รวม 78 เครื่อง อาวุธปลอยนำวิถีตอตานรถถัง (MSL) รุน HMMWV TOW จำนวน 66 ลูก รุน M901 จำนวน 8 ลูก 

รุน 9K123 Kornet รุน TOW-2 รุน M47 Dragon และรุน Carl Gustav (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) อาวุธปลอย

นำวิถีตอตานอากาศยาน (SAM) รุน Starburst และรุน FIM-92 Stinger (ไมปรากฏขอมูลจำนวน)  

 -  ทร. มี บก. อยูท่ีฐานทัพเรือ Ras al-Qulayah กำลังพลประมาณ 2,000 นาย (ในจำนวนนี้

รวมกองกำลังรักษาชายฝง 500 นาย) ยุทโธปกรณสำคัญท่ีประจำการใน ทร. ไดแก เรือตรวจการณติดตั้งขีปนาวุธ

นำวิถีปราบเรือดำน้ำ (PCFG) ชั้น Al Sanbouk จำนวน 1 ลำ ชั้น Istiqlal จำนวน 1 ลำ เรือตรวจการณชายฝง 

(PBF) ชั้น Al Nokatha จำนวน 10 ลำ เรือตรวจการณติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีตอตานเรือ (PBG) ชั้น Um Almaradim 

จำนวน 8 ลำ เรือระบายพล (LCT) ชั้น Assafar จำนวน 2 ลำ (LCM) ชั้น Abhan จำนวน 1 ลำ เรือลำเลียง

ยานยนตและกำลังพล (LCVP) ชั้น ADSB จำนวน 5 ลำ และเรือสนับสนุน (AG) ชั้น Sawahil จำนวน 1 ลำ  

 -  ทอ. มี บก. อยูท่ีฐานทัพอากาศ Al Mubarak กำลังพล 2,500 นาย ยุทโธปกรณท่ีสำคัญ 

ไดแก เครื่องบินโจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุน F/A-18C Hornet จำนวน 31 เครื่อง และรุน F/A-18D Hornet 

จำนวน 8 เครื่อง เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ (TKR) รุน KC-130J Hercules จำนวน 3 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 

(TPT) รุน C-17A จำนวน 2 เครื่อง และรุน L-100-30 จำนวน 3 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี (ATK) รุน AH-64D 

Apache จำนวน 16 เครื ่อง เฮลิคอปเตอรอเนกประสงคติดตั ้งขีปนาวุธ (MRH) รุน SA-342 Gazelle 

จำนวน 13 เครื่อง เฮลิคอปเตอรลำเลียง (TPT) รุน AS532 Cougar จำนวน 3 เครื่อง รุน SA330 Puma 
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จำนวน 7 เครื่อง และรุน S-92 จำนวน 3 เครื่อง อาวุธปลอยแบบอากาศสูอากาศ (AAM) รุน AIM-9L Sidewinder 

รุน R-550 Magic รุน AIM-7F Sparrow และรุน AIM-120C7 AMRAAM (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) อาวุธปลอย

แบบอากาศสูพ้ืน (ASM) รุน AGM-65G Maverick และรุน AGM-114K Hellfire (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

อาวุธปลอยตอตานเรือ (AShM) รุน AGM-84A Harpoon (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) รวมท้ังยังประจำการระบบ

ปองกันขีปนาวุธพิสัยไกล รุน MIM-104 Patriot PAC-2 GEM จำนวน 40 ชุด และระบบปองกันขีปนาวุธพิสัยใกล

รุน Skyguard/Aspide จำนวน 12 ชุด ในกองบัญชาการปองกันภัยทางอากาศของ ทอ. ดวย 

 นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมิใชทหาร ไดแก 

 ตำรวจ ซ่ึงรับผิดชอบการรักษาความม่ันคงภายใน อยูภายใตการกำกับของกระทรวงมหาดไทย 

(ไมปรากฏขอมูลกำลังพลและอาวุธประจำการ) 

 กองกำลังพิทักษชาติ (National Guard) ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจสนับสนุนกรณีเกิดสถานการณ

ฉุกเฉินภายในประเทศ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดน ทำงานเปนอิสระจากกองทัพ 

เนื่องจากอยูภายใตการกำกับของสภากลาโหมสูงสุด (Supreme Council of Defense) ท่ีมีสมาชิกพระราชวงศ

ชั้นสูงเปนประธาน มีกำลังพลประมาณ 6,600 นาย 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 ในอดีตหนวยงานความม่ันคงของคูเวตเนนภารกิจการรักษาความม่ันคงภายในประเทศเปนหลัก 

และไมไดใหความสำคัญกับภัยคุกคามจากภายนอกมากนัก จนเปนเหตุใหคูเวตเผชิญกับวิกฤติการณครั้งรายแรง

ที่สุดจากการรุกรานของอิรัก เมื่อ 2 ส.ค.2533 โดยไมทันตั้งตัวและถูกอิรักประกาศผนวกคูเวตเขาเปน

จังหวัดท่ี 19 ของอิรัก ขณะท่ีเจาผูครองรัฐและมกุฎราชกุมารตองทรงลี้ภัยไปซาอุดีอาระเบียแบบฉุกเฉิน อยางไรก็ดี 

ประชาคมระหวางประเทศท่ีมีสหรัฐฯ เปนแกนนำ รวมกันสงกองกำลังพันธมิตรจาก 34 ประเทศ โดยอาศัยขอมติ

คณะมนตรีความม่ันคงแหงประชาชาติ (UNSC) ท่ี 678 (1990) ซ่ึงนำไปสูการทำสงครามอาว (Gulf War) หรือ

ปฏิบัติการ Desert Storm ระหวาง ม.ค.-ก.พ.2534 เพ่ือผลักดันกองกำลังอิรักออกจากคูเวตจนเปนผลใหคูเวต

ไดรับการปลดปลอย ท้ังนี้ ภัยคุกคามรูปแบบเดิมตอคูเวตจากการโจมตีของกองกำลังตางชาติลดความสำคัญลง 

หลังจากสหรัฐฯ โคนลมระบอบการปกครองของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุเซน ของอิรักเม่ือป 2546  

 ปจจุบันคูเวตกำลังเผชิญกับภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม เฉพาะอยางยิ่งการกอการราย

จากกลุม Islamic State (IS) ท่ี เขาไปเคลื่อนไหวและพยายามกอเหตุ โจมตี ในคูเวต ตั้ งแตป  2558 ได แก   

การท่ีกลุม IS อางเปนผูกอเหตุโจมตีศาสนสถานของชาวชีอะฮในคูเวตซิตีดวยระเบิดฆาตัวตาย เม่ือ 26 มิ.ย.2558 

(มีผูเสียชีวิต 27 คน และบาดเจ็บหลายรอยคน) การท่ีกระทรวงมหาดไทยคูเวตสามารถขัดขวางแผนกอเหตุ

ของกลุม IS ซ่ึงมีเปาหมายโจมตีศาสนสถานชาวชีอะฮในคูเวตและท่ีทำการกระทรวงมหาดไทยดวยระเบิด 

เมื่อ 4 ก.ค.2559 โดยจับกุมสมาชิกและผูสนับสนุนกลุม IS ไดหลายราย การจับกุมหญิงชาวฟลิปปนส

เมื่อ 6 ส.ค.2559 ซึ่งเขาไปทำงานเปนแมบานในคูเวต แตหันไปเขารวมกับกลุม IS และวางแผนจะกอเหตุ

กอการรายในคูเวต การท่ีชายชาวอียิปตซ่ึงสนับสนุนกลุม IS พยายามกอเหตุขับรถบรรทุกติดตั้งระเบิดพุงชน

รถยนตของเจาหนาท่ีทหารสหรัฐฯ ในคูเวต เม่ือ 9 ต.ค.2559 และครั้งหลังสุดคือ การจับกุมเยาวชน 6 คน ใน

ขอหาตองสงสัยวาเก่ียวของกับกลุม IS เม่ือ ธ.ค.2563 
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  การเผชิญภัยคุกคามจากกลุม IS ทำใหรัฐบาลคูเวตยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย

ภายในประเทศ มีการแตงตั้งคณะกรรมการถาวรทำหนาท่ีประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือตอตาน

การกอการราย การเผยแพรแนวคิดหัวรุนแรงทุกรูปแบบ และการทำลายแหลงทุน การเพ่ิมศักยภาพของหนวยงาน

ความม่ันคง โดยเฉพาะกองทัพ และเรงดำเนินมาตรการจับกุมและลงโทษสมาชิกเซลลกอการรายท้ังกลุม IS 

และกลุมอ่ืน ๆ เชน กลุม Muslim Brotherhood และกลุมอัลกออิดะฮ (Al Qaida-AQ) ท่ีเคยพยายามกอเหตุ

โจมตีคาย Arifjan ของสหรัฐฯ ในคูเวต (กองบัญชาการสวนหนาของ US Central Command ท่ีรับผิดชอบ

การสงกำลังบำรุงแกกองกำลังสหรัฐฯ ท่ีเขาไปปฏิบัติการในอิรักและอัฟกานิสถาน) ท่ีตั้งสำนักงานใหญของ

หนวยขาวกรองคูเวต (State Security Service-SSS) และหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาลเม่ือ ส.ค.2552 แตไมสำเร็จ  

 นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของกลุมชีอะฮในคูเวตท่ีมีความเชื่อมโยงกับอิหรานยังคงเปน

ประเด็นท่ีคูเวตหวงกังวล เนื่องจากมีการตรวจพบและจับกุมสมาชิกเครือขายจารกรรมของอิหรานในคูเวต

อยางตอเนื่องตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน ท่ีสำคัญเชน กรณีการจับกุมชาวคูเวตและชาวอิหราน รวม 25 คน 

เนื่องจากมีพฤติการณลักลอบติดตอกับอิหรานและกลุมฮิซบุลลอฮในเลบานอน สะสม และซอนอาวุธ 

รวมถึงระเบิดจำนวนมากไวในบานพักบริเวณชายแดนคูเวต-อิรัก เม่ือ ก.ย.2558 กรณีรัฐบาลคูเวตมีคำสั่ง

เม่ือ 20 ก.ค.2560 ปดสำนักงานวัฒนธรรมประจำ สอท.อิหราน/คูเวต และใหลดจำนวนนักการทูตอิหราน

ประจำ สอท.อิหราน/คูเวต (ในทางปฏิบัติ คือ การขับนักการทูตอิหรานจำนวนหนึ่งออกจากคูเวต) เนื่องจาก

ตรวจพบวานักการทูตอิหรานในคูเวตติดตอกับเซลลกอการรายท่ีถูกจับกุมเม่ือป 2559 และกรณีหลังสุด คือ 

การจับกุมผูตองสงสัยในคูเวตในขอหาใหการสนับสนุนทางการเงินแกกลุมฮิซบุลลอฮ รวม 18 คน เมื่อ 

10-18 พ.ย.2564  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, BDEAC, CAEU, CD, FAO, G-77, GCC, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, 

IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, Paris Club, PCA, UN, 

UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  ทาอากาศยาน 7 แหง ทาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ Kuwait International 

Airport นอกจากนี้ ยังมีทาเรือสำคัญ ไดแก ทาเรือ Al Shu’aybah ทาเรือ Al Shuwaykh ทาเรือ Mina Saud 

ทาเรือ Mina Abdullah และทาเรือ Al Ahmadi เสนทางคมนาคมมีถนนระยะทาง 7,756 กม. (ประมาณการ

ป 2560 ของกระทรวงโยธาธิการคูเวต) ทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียมระยะทาง 858 กม. (ประมาณการป 2556) 

การโทรคมนาคม: โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 583,463 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ีประมาณ 6.77

ลานเลขหมาย จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 98.6% ของจำนวนประชากร 4.46 ลานคน (ประมาณการป 2563 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ) รหัสโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ +965 รหัสอินเทอรเน็ต .kw 
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การเดินทาง สายการบินของไทยไมมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-คูเวตซิตี สายการบินของคูเวตท่ีบินตรงมาไทย 

คือ Kuwait Airways ระยะเวลาการบินประมาณ 8 ชม. เวลาท่ีคูเวตชากวาไทย 3 ชม. คนไทยท่ีประสงคจะ

เดินทางไปคูเวตโดยมีวัตถุประสงคมิใชเพื่อการทำงาน ตองขอรับการตรวจลงตราประเภท Visit visa ซ่ึงตอง

มีผูค้ำประกัน (Sponsor) เปนบริษัท โรงแรม หรือบุคคลในคูเวต ท่ีมีรายไดอยางนอย 250 ดีนารคูเวตตอเดือน 

(ประมาณ 23,150 บาทตอเดือนข้ึนไป) โดยยื่นขอกับ สอท.คูเวต ประจำกรุงเทพฯ หรือใหผูค้ำประกันเปน

ผูยื่นคำรองขอรับการตรวจลงตราท่ีสำนักงานตรวจคนเขาเมืองในคูเวตแลวสงเอกสารตัวจริงมาให หรือให 

ผูค้ำประกันนำเอกสารตัวจริงไปมอบแกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีทาอากาศยานคูเวต แลวใหผูเดินทางไปยื่น

หนังสือเดินทางท่ีทาอากาศยานคูเวตเพ่ือขอรับการตรวจลงตราไดเชนกัน ท้ังนี้ การตรวจลงตราประเภท Visit visa 

มีอายุ 90 วัน โดยสามารถอยูในคูเวตได 30 วัน นับจากวันที่เดินทางเขาประเทศ และไมสามารถตออายุได 

เว็บไซตการทองเท่ียว https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Visitors/Visitors.aspx  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. สถานการณการเมืองภายในคูเวตจากปญหาความไมลงรอยระหวางรัฐสภา (มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน) กับรัฐบาล (มาจากการแตงตั้งโดยเจาผูครองรัฐคูเวต) ภายหลังการเสด็จข้ึน

ครองราชยของ เชค นะวาฟ เจาผูครองรัฐคูเวต เมื่อ 30 ก.ย.2563 และหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

คูเวตชุดใหมเม่ือ ธ.ค.2563 ท้ังนี้ ปญหาความไมลงรอยระหวางรัฐสภากับรัฐบาลคูเวต เปนปญหาเรื้อรังท่ี

เกิดขึ้นตอเนื่องตั้งแตป 2554 นำไปสูการเปลี่ยน นรม. และ ครม.ชุดใหมหลายครั้ง สงผลใหการผลักดัน

นโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีตองผานรัฐสภาเผชิญภาวะชะงักงัน ครั้งลาสุด คือ การยื่นหนังสือลาออกของ 

เชค เศาะบาฮ อัลคอลิด อัลฮะมัด อาลเศาะบาฮ นรม.คูเวต พรอม ครม. ทั้งคณะตอเจาผูครองรัฐคูเวต

เม่ือ 9 พ.ย.2564 ซ่ึงเปนการยื่นขอลาออกครั้งท่ี 2 ในหวงป 2564  

 2. ปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก 

รวมถึงคูเวต โดยนับตั้งแต คูเวตพบผูติดเชื้อ COVID-19 รายแรกในประเทศ เม่ือ 26 ก.พ.2563 จนถึง  

31 ต.ค.2564 มีผูติดเชื้อเชื้อ COVID-19 ในคูเวต รวม 412,678 ราย และเสียชีวิต 2,461 ราย (มากเปนอันดับ 8 

ของประเทศในตะวนัออกกลาง อันดับ 26 ของประเทศเอเชีย และอันดับ 71 ของโลก) 

 

ความสัมพันธไทย-คูเวต 

 คูเวตกับไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 14 มิ.ย.2506 โดยไทยเปด 

สอท. ณ คูเวตซิตี เม่ือ 15 ส.ค.2526 ขณะท่ีคูเวตแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจำมาเลเซีย เปนเอกอัครราชทูต

ประจำประเทศไทยอีกตำแหนงหนึ่ง จนกระท่ังเม่ือ ม.ค.2540 จึงมีการแตงตั้งเอกอัครราชทูตคูเวตประจำ

ประเทศไทยคนแรก ท้ังสองประเทศมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกันมาโดยตลอด เฉพาะอยางยิ่งคูเวตตระหนัก

ถึงบทบาทของไทยท่ีเคยชวยเหลือคูเวตตลอดชวงสงครามอาวเม่ือป 2533-2534 ดวยการสนับสนุนขอมติ 

UNSC ทุกขอท่ีเก่ียวของกับกรณีอิรักรุกรานคูเวต รวมท้ังสงทหารเขารวมในกองกำลังสังเกตการณแหง

สหประชาชาติประจำชายแดนอิรัก-คูเวต (UN Iraq-Kuwait Observer Mission-UNIKOM) ดวยเหตุนี้ คูเวต

จึงใหการสนับสนุนไทยในการทำความเขาใจเก่ียวกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

ตอองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) เปนอยางดี  
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 การแลกเปลี่ยนการเยือนอยางเปนทางการของทั้งสองฝายยังมีนอย โดยการเยือนไทย

อยางเปนทางการของฝายคูเวตท่ีสำคัญ เชน เชค เศาะบาฮ อดีตเจาผูครองรัฐคูเวต เสด็จฯ เขารวมพระราชพิธี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ระหวาง 11-14 มิ.ย.2549 และเสด็จฯ เขารวมการประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชียครั้งท่ี 2 (Asia 

Cooperation Dialogue -ACD) ระหวาง 8-10 ต.ค.2559 ขณะท่ีนาย Mohamad A. Al-Mijrin Al-Roumi 

อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการตางประเทศคูเวต เยือนไทยในฐานะผูแทนพิเศษของรอง นรม. และ รมว.กระทรวง

การตางประเทศคูเวต เพื่อเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง 

(Asia-Middle East Dialogue-AMED) ครั้งท่ี 3 ท่ีกรุงเทพฯ ระหวาง 14-16 ธ.ค.2553 สวนการเยือนคูเวต

อยางเปนทางการของฝายไทยท่ีสำคัญครั้งหลังสุด คือ การเยือนของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีต นรม. เพ่ือ

เขารวมการประชุม ACD ครั้งท่ี 1 ซ่ึงคูเวตเปนเจาภาพ ระหวาง 15-17 ต.ค.2555  

 ความรวมมือดานการพัฒนา กองทุนคูเวตเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอาหรับ (Kuwait Fund 

for Arab Economic Development-KFAED) ซ่ึงรัฐบาลคูเวตกอตั้งข้ึนเม่ือตั้งแต ธ.ค.2504 เพ่ือใหความชวยเหลือ

ดานเงินกูในการพัฒนาประเทศแกประเทศอาหรับ ประเทศกำลังพัฒนา และองคกรตาง ๆ ท่ัวโลก เคยใหเงินกู

แกไทยเพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาภายในประเทศ ไดแก โครงการไฟฟาสำหรับหมูบานใน 3 จังหวัดภาคใตของไทย

เม่ือป 2519 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำปตตานีเม่ือป 2520 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำเชี่ยวหลานเม่ือป 2525 

และโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนบางปะกงเม่ือป 2522 และป 2524 รวมเปนเงินประมาณ 2,409 ลานบาท 

นอกจากนี้ รัฐบาลคูเวตยังใหการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการพัฒนาดานสังคมและการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใตของไทย เชน กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามของคูเวตสนับสนุนงบประมาณกอสราง

อาคารสำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาเขตปตตานี เปนเงินจำนวน 3.5 ลานดอลลารสหรัฐ 

(ประมาณ 108 ลานบาท) ซ่ึงกอสรางแลวเสร็จเม่ือป 2557  

 การพบหารือระหวางนายดอน ปรมัตถวินัย รมว.กระทรวงการตางประเทศของไทย 

กับเชค เศาะบาฮ อัล คอลิด อัล ฮะมัด อาลเศาะบาฮ รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการตางประเทศของคูเวต 

นอกรอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 ที่นิวยอรก สหรัฐฯ เมื่อ 26 ก.ย.2562  

ท้ังสองฝายเห็นพองจะเพิ่มพูนความรวมมือดานการลงทุนระหวางกันใหมากขึ้น โดยคูเวตแสดงความสนใจ

จะรวมมือกับไทยในดานเกษตรกรรมและการประมง เนื่องจากเห็นวา ไทยมีความคืบหนาในการแกไขปญหา

การประมงอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม และท้ังสองฝายยังเห็นพองท่ีจะใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม 

(Joint Commission-JC) ไทย-คูเวต ระดับรัฐมนตรี เพื่อใชเปนกลไกในการติดตามความรวมมือระหวางกัน

ในทุกมิติ ท้ังดานการคาการลงทุน สังคม วัฒนธรรม และความเชื่อมโยงระหวางประชาชนท้ังสองประเทศ 

 ดานเศรษฐกิจ การคาไทย-คูเวต เมื่อป 2563 มีมูลคา 826.87 ลานดอลลารสหรัฐ 

(25,753.12 ลานบาท) ลดลงจากเม่ือป 2562 ท่ีมีมูลคา 1,130.46 ลานดอลลารสหรัฐ (35,555.44 ลานบาท) 

โดยป 2563 ไทยสงออกมูลคา 269.36 ลานดอลลารสหรัฐ (8,320.68 ลานบาท) และนำเขามูลคา 

557.51 ลานดอลลารสหรัฐ (17,732.43 ลานบาท) ไทยเปนฝายขาดดุลการคา 288.15 ลานดอลลารสหรัฐ 

(135,013 ลานบาท) ขณะท่ีมูลคาการคาหวง ม.ค.-ต.ค.2564 อยูท่ี 832.37 ลานดอลลารสหรัฐ (26,376.89 

ลานบาท) โดยไทยสงออกมูลคา 237.94 ลานดอลลารสหรัฐ (7,377.21 ลานบาท) และนำเขามูลคา 

594.43 ลานดอลลารสหรัฐ (18,999.67 ลานบาท) ซึ่งไทยยังคงเปนฝายขาดดุลการคาเมื่อเปรียบเทียบ

กับหวงเดียวกันของป 2563  
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 สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ไมและผลิตภัณฑไม 

อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมเพรสเซอรของเครื่องทำความเย็น ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 

ทองแดงและของทำดวยทองแดง อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑยาง เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ มอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟา สินคานำเขาสำคัญจากคูเวต ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ 

เคมีภัณฑ กาซธรรมชาติ  สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ลวดและสายเคเบิล เยื่อกระดาษและเศษ

กระดาษ สบู ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครือ่งจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ  

 ดานการทองเท่ียว คูเวตเปนตลาดทองเท่ียวท่ีเล็ก แตมีศักยภาพสำหรับการสงเสริมการทองเท่ียว

ของไทย ซ่ึงการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสนับสนุนนโยบายการทองเท่ียวระหวางไทย-คูเวต โดยเฉพาะ

การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) โดยเม่ือป 2562 มีชาวคูเวตเดินทางมาไทยรวมประมาณ 

80,446 คน ในจำนวนนี้ เปนชาวคูเวตท่ีขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทนักทองเท่ียวและไดรับยกเวน VISA 

จำนวนประมาณ 77,514 คน อยางไรก็ดี หวงป 2563 เกิดการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ัวโลก สงผลให

ท่ัวโลก รวมถึงไทยและคูเวต ตองใชมาตรการจำกัดการเดินทางเขา-ออกประเทศ ทำใหมีชาวคูเวตเดินทางมา

ไทยลดลง อยูท่ี 10,766 คน ขณะท่ีหวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีชาวคูเวตเดินทางมาไทย รวม 1,672 คนสวนแรงงาน

ชาวไทยในคูเวต มีประมาณ 3,000 คน (ขอมูลเมื่อ มี.ค.2562 ของกระทรวงแรงงานไทย) สวนใหญเปน

แรงงานกึ่งฝมือในธุรกิจรับเหมาขุดเจาะและประกอบทอสงน้ำมัน รับเหมากอสรางอูตอเรือ อูซอมรถยนต 

โรงงานเฟอรนิเจอร รานเสริมสวย และรานตัดเย็บเสื้อผาสตรี นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนและนักศึกษาชาวไทย

ประมาณ 55 คน  

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการบิน (27 เม.ย.2519) ความตกลง

วาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา (7 มี.ค.2530) ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน 

(29 ก.ค.2546) บันทึกความเขาใจวาดวยการดำเนินการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวงการตางประเทศ

ของไทยกับคูเวต (13 ส.ค.2551) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจและวิชาการ (13 ส.ค.2551) 

ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือเดินทางราชการ 

(17 พ.ย.2564) 

 

--------------------------------------------------- 
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เชค เศาะบาฮ อัลคอลิด อัลฮะมัด อาลเศาะบาฮ 

(Sheikh Sabah al-Khaled al-Hamad Al-Sabah) 

 

ตำแหนง  นรม.คูเวต และสมาชิกพระราชวงศอาลเศาะบาฮ 

 

ประสูติ  3 มี.ค .2496 (พระชันษา 69 ป/ป 2565) ที่คูเวตซิตี เปนโอรสพระองคโตของ

  เชค คอลิด บิน ฮะมัด อาลเศาะบาฮ (พระราชนัดดาของเชค มุบาร็อก อาลเศาะบาฮ 

  เจาผูครองรัฐคูเวตพระองคท่ี 7) กับเชคามูซะฮ อัลอะหมัด อัลญาบิร อาลเศาะบาฮ 

  (พระราชธิดาของเชค อะหมัด อัลญาบิร อาลเศาะบาฮ เจาผูครองรัฐคูเวตพระองคท่ี 10) 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 

 

การศึกษา  ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณทิต จาก Kuwait University เม่ือป 2520 

 

สถานภาพทางครอบครัว เสกสมรสกับเชคา อายดะฮ ซาลิม อัลอะลี อาลเศาะบาฮ (สมาชิกพระราชวงศ

   อาลเศาะบาฮ) มีบุตร 2 พระองค (ไมปรากฏขอมูลวาเปนพระโอรสหรือพระธิดา)  

 

ประวัติการทรงงาน 

ป 2521-2526  - เริ่มเขารับราชการตำแหนงทูต ฝายกิจการอาหรับ กระทรวงการตางประเทศ 

ป 2526-2532  -  ออท.ผูแทนถาวรคูเวต ประจำสหประชาชาติ (UN) 

ป 2538-2541  - ออท.คูเวต ประจำซาอุดีอาระเบีย และประจำองคการความรวมมืออิสลาม (OIC)  

ป 2541-2549  - หัวหนาสำนักงานความม่ันคงแหงชาติ (ตำแหนงเทียบเทา รมต.) 

ก.ค.2549-มี.ค.2550  - รมว.กระทรวงกิจการสังคมและแรงงาน 

พ.ค.2551-ม.ค.2552  - รมว.กระทรวงสารนิเทศ 

ป 2554-2555  - รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการตางประเทศ  

ก.พ.-ธ.ค. 2555   - รอง นรม. รมว.กระทรวงการตางประเทศ และ รมต.แหงรัฐ ดานกิจการคณะรัฐมนตรี 

ม.ค.2557-ธ.ค.2559  - รอง นรม. คนท่ี 1 และ รมว.กระทรวงการตางประเทศ 
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ธ.ค.2559-ธ.ค.2560  -  รมว.กระทรวงการตางประเทศ 

ธ.ค.2560-พ.ย.2562  - รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการตางประเทศ 

พ.ย.2562    - เจาผู ครองรัฐคูเวตทรงออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อ 19 พ.ย.2562 แตงตั้ง 

    เชค เศาะบาฮ ใหดำรงตำแหนง นรม. และจัดตั้ง ครม.ชุดใหม แทน เชค ญาบิร 

    อัล มุบาร็อก อัลฮะมัด อาลเศาะบาฮซึ่งขอลาออกจากตำแหนง นรม. เมื่อ 

    14 พ.ย.2562 พรอม ครม. ท้ังคณะ  

ธ.ค.2563   -  เชค เศาะบาฮ พรอม ครม.ท้ังคณะ ยื่นหนังสือลาออก ตอเจาผูครองรัฐคูเวต 

    เมื่อ 6 ธ.ค.2564 หลังจากตลอดหวงป 2563 มีปญหาขัดแยงกับรัฐสภาใน

    หลายประเด็น แตเจาผูครองรัฐคูเวตก็ทรงแตงตั้ง เชค เศาะบาฮ ใหกลับเขา

    ดำรงตำแหนง นรม. และจัดตั้ง ครม.ชุดใหมอีก โดยทรงออกพระราชกฤษฎีกา

    รับรอง ครม.ชุดใหม เม่ือ 14 ธ.ค.2563 

ม.ค.-มี.ค.2564   - เชค เศาะบาฮ พรอม ครม.ท้ังคณะ ยื่นหนังสือลาออก ตอเจาผูครองรัฐคูเวต 

    เม่ือ 12 ม.ค.2564 เพ่ือการหลีกเลี่ยงการอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐบาล

    ของรัฐสภาชุดใหมท่ีเพ่ิงมีการเลือกตั้งเม่ือ 5 ธ.ค.2563 แตเจาผูครองรัฐคูเวตก็

    ทรงแตงตั้ง เชค เศาะบาฮ ใหกลับเขาดำรงตำแหนง นรม. และจัดตั้ง ครม.ชุดใหม

    อีกครั้ง โดยทรงออกพระราชกฤษฎีการับรอง ครม.ชุดใหม เม่ือ 2 มี.ค.2564 

พ.ย.2564   -   เชค เศาะบาฮ พรอม ครม.ชุดใหม ยื่นหนังสือลาออก ตอเจาผูครองรัฐคูเวต 

    เม่ือ 8 พ.ย.2564 เปนครั้งท่ี 3 ในหวงไมถึง 1 ป โดยสาเหตุยังคงมาจากปญหา

    ความขัดแยงและไมลงรอยกับรัฐสภา กอนท่ีเจาผูครองรัฐคูเวตจะทรงแตงตั้ง 

    เชค เศาะบาฮ ใหกลับเขาดำรงตำแหนง นรม.คูเวต จัดตั้ง ครม.ชุดใหม เหมือนท่ี

    ผานมาอีก เม่ือ 23 พ.ย.2564 

     

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

   - Medal of King Abdulaziz (First Class) จากสมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน 

    อับดุลอะซีซ อาลซะอูด แหงซาอุดีอาระเบีย (ป 2541) 

   - The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George  

    จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ีสอง แหงสหราชอาณาจักร (ป 2555) 

 

--------------------------------------------------- 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีของคูเวต 

 

เจาผูครองรัฐ Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

มกุฎราชกุมาร Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

นรม. Sheikh Sabah al-Khaled al-Hamad Al-Sabah 

รอง นรม. คนท่ี 1 และ รมว.กระทรวงกลาโหม Sheikh Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah  

รอง นรม.  Abd Allah Yusef Abd Al Raham Al Romi 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Sheikh Thamer Ali Subah Al-Salem 

รมว.กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนาอิสลาม Esaa Ahmad Muhammad Hassan Al-Kindir 

รมว.กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม Dr. Abd Allah Essa Al Salman 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา Dr. Muhammad Abd Alatef Al-Faris  

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Dr. Ali Fahad Al-Mudaf  

รมว.กระทรวงการไฟฟา น้ำ และพลังงานหมุนเวียน Dr. Meshaan Muhammad Meshaan Al Otabi 

รมว.กระทรวงการคลัง Khalifa Musaed Hamada 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Sheikh Dr. Ahmad Nasir Al-Muhammad Al-Sabah 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Sheikh Dr. Basel Humoud Hamad Al-Sabah 

รมว.กระทรวงสารนิเทศและวัฒนธรรม Abd Al-Rahman Badah Al-Mutairi 

รมว.กระทรวงยุตธิรรม  Abd Allah Yusef Abd Al Raham Al Romi 

รมว.กระทรวงน้ำมัน  Dr. Muhammad Abd Alatef Al-Faris 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ Dr. Rana Abd Allah Abd Al-Rahman Al-Faris 

รมว.กระทรวงกิจการสังคม  Dr.Meshaan Muhammad Meshaan Al Otabi 

รมว.กระทรวงกิจการสงเสริมคุณธรรม Abd Allah Yusef Abd Al Raham Al Romi 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการกิจการสื่อสาร Dr. Rana Abd Allah Abd Al-Rahman Al-Faris 

และเกิจการทคโนโลยีสารสนเทศ    

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการคณะรัฐมนตร ี Sheikh Dr. Ahmad Nasir Al-Muhammad Al-Sabah 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการเทศบาลเมือง  Shaei Abd Al Rahman Ahmad Al Shaei 

กิจการการเคหะ และการพัฒนาเมือง   

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการรัฐสภา  Mubarak Salem Mubarak Al-Harees  

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการเยาวชน Abd Al-Rahman Badah Al-Mutairi 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการเศรษฐกิจและการลงทุน Mr. Khalifa Musaed Hamada   

 

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

(เปน ครม. ท่ีไดรับการแตงตั้งเม่ือ มี.ค.2564 กอนท่ี นรม. และ ครม.คูเวตชุดนี้ จะลาออก เม่ือ พ.ย.2564) 


