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ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

(Kingdom of Saudi Arabia) 

 
 

เมืองหลวง ริยาด 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหวางเสนละติจูด 16-33 องศาเหนือ และระหวางเสนลองจิจูด 34-56 

องศาตะวันออก ตั้งอยูบนคาบสมุทรอาระเบีย ซ่ึงค่ันระหวางทะเลแดงกับอาวอาหรับ (หรืออาวเปอรเซีย) มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 2,149,690 ตร.กม. ใหญเปนอันดับ 14 ของโลก และใหญกวาไทยประมาณ 4 เทา ริยาดอยูหางจาก

กรุงเทพฯ 5,733 กม. มีชายแดนทางบกยาว 4,272 กม. และมีชายฝงยาว 2,640 กม. 

 

อาณาเขต      ทิศเหนือ ติดกับจอรแดน (731 กม.) และอิรัก (811 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอาวอาหรับ/อาวเปอรเซีย 

  และมีชายแดนทางบกติดกับคูเวต (221 กม.) กาตาร (87 กม.) และ 

  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (457 กม.) 
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 ทิศใต ติดกับเยเมน (1,307 กม.) และโอมาน (658 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลแดง (มีชายฝงยาวประมาณ 1,760 กม.) 

 

ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีกวางใหญประมาณ 80% ของคาบสมุทรอาระเบีย สวนใหญเปนทะเลทราย ไมมีแมน้ำ

และทะเลสาบ จึงมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 1.67% น้ำที่ใชอุปโภคและบริโภคประมาณ 60-70% มาจาก

การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (กำลังผลิตวันละ 5.7 ลานลูกบาศกเมตร มากท่ีสุดในโลก) ประชาชนอาศัยอยู

หนาแนนตามพื้นที่ชายฝงทะเล ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งพื้นที่โอเอซิสที่อยูลึกเขาไปดานใน

ของคาบสมุทรอาระเบีย ภาคตะวันตกเปนท่ีราบสูง ซ่ึงแผนดินยกตัวจากทะเลแดงไปจนจรดเทือกเขาอัลฮิญาซ

ท่ีทอดตัวเปนแนวยาวไปตามคาบสมุทรอาระเบีย ภาคตะวันตกเฉียงใตเปนพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดวยภูเขาสูงหลายลูก 

ความสูงเฉลี่ยประมาณ 3,000 ม. รวมทั้งภูเขาเซาดะฮ ซึ่งเปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ สูงถึง 3,200 ม. 

ภาคกลางเปนที่ราบสูงนัจญด ที่ราบขนาดใหญและมีโอเอซิสอยูกระจัดกระจาย เปนที่ตั้งของเมืองหลวง 

ภาคตะวนัออกสวนใหญเปนท่ีลุมซ่ึงเต็มไปดวยทรายและโขดหินตอเนื่องไปจนจรดชายฝงอาวเปอรเซีย ภาคใต

เปนทะเลทรายทุรกันดารจนแทบไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู โดยรูจักกันในชื่อ อัรรุบอัลคอลี (Empty Quarter) 

ทะเลทรายท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ี 647,500 ตร.กม. 

 

ภูมิอากาศ  แหงแลงและมีอุณหภูมิสูงมากในเวลากลางวัน และต่ำมากในเวลากลางคืน ยกเวนพ้ืนท่ีชายฝง

ทะเลแดงทางตะวันตกท่ีมีอากาศชุมชื้น ภาคตะวันตกเฉียงใตอากาศดี ประชาชนนิยมสรางท่ีพักตากอากาศ 

โดยเฉพาะท่ีเมืองอับฮา อุณหภูมิเฉลี่ยท่ัวประเทศชวงฤดูรอนประมาณ 45 องศาเซลเซียส แตในพ้ืนท่ีทะเลทราย

อาจสูงถึง 55 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยชวงฤดูใบไมผลิและใบไมรวงอยูท่ี 29 องศาเซลเซียส โดยฤดูใบไมผลิ

ประมาณ มี.ค.-พ.ค. ฤดูรอนประมาณ พ.ค.-ก.ย. ฤดูใบไมรวงประมาณ ก.ย.-พ.ย. (อาจมีฝนตกชวง ต.ค.) และ

ฤดูหนาวประมาณ พ.ย.-มี.ค. (อาจมีหิมะตกบนพ้ืนท่ีภูเขาสูงในภาคตะวันตกของประเทศ) ภัยธรรมชาติสำคัญ 

คือ พายุทราย 

 

ประชากร 34,783,757 คน (ประมาณการ ก.ค.2564) โดยเปนผูยายถ่ินเขาประเทศ 38.3%  

 

รายละเอียดประชากร เปนเชื้อสายอาหรับ 90% และแอฟโฟร-เอเชีย 10% อัตราสวนประชากรจำแนก

ตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 24.84% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 71.51% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 3.63% 

(ประมาณการป 2563) อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 76.4 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 74.81 ป อายุขัยเฉลี่ย

เพศหญิง 78.7 ป อัตราการเกิด 14.56 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 3.39 คนตอประชากร 1,000 คน 

อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.62% (ประมาณการป 2564)  

 

ศาสนา  ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม สวนใหญเปนซุนนี 85-90% และมีชีอะฮประมาณ 10-15% 
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ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับ แตมีการใชภาษาอังกฤษอยางกวางขวางในการติดตอทางธุรกิจ 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 97.6% (ขอมูลเม่ือป 2563 ของธนาคารโลก) งบประมาณดานการศึกษา

ประมาณ 6% ของ GDP มีโรงเรียนรัฐบาลท่ัวประเทศรวมมากกวา 38,368 แหง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

ท้ังของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศรวมมากกวา 58 แหง รัฐบาลใหการศึกษาฟรีทุกระดับ ครอบคลุมท้ังคาเลาเรียน 

คาตำรา คารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาตอตางประเทศ โดยมีนักศึกษาชาวซาอุดีอาระเบียท่ีรับทุนของรัฐบาล

ภายใตโครงการ King Abdullah Scholarship Program (KASP) ศึกษาอยูในสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำ

ท่ัวโลกกวา 175,000 คน ท้ังนี้ การศึกษาวิชาศาสนาอิสลามยังคงเปนแกนหลักของระบบการศึกษา โดยหลักสูตร

อิสลามศึกษาของซาอุดีอาระเบียเปนท่ีแพรหลายและไดรับการถายทอดไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามท่ัวโลก 

 

การกอตั้งประเทศ ความพยายามสถาปนาราชอาณาจักรข้ึนมาโดยอางความชอบธรรมท่ีจะทำใหชาว

อาหรับในคาบสมุทรอาระเบียกลับมาอยูภายใตการปกครองแบบรัฐอิสลามเพียงหนึ่งเดียวอีกครั้ง เริ่มปรากฏข้ึน

จากการท่ีมุฮัมมัด อิบนุ ซะอูด เจาเมืองอัดดิรอียะฮ (อยูใกลริยาดในปจจุบัน) สถาปนาราชวงศอาลซะอูดข้ึน 

เม่ือป 2287 โดยไดรับการสนับสนุนจากเชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ ซ่ึงถูกขนานนามวา เปนผูใหกำเนิด

แนวทางวะฮาบี (มีความหมายวา ผูปฏิบัติตามแบบอยางของเชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ) อยางไรก็ดี  

ความพยายามดังกลาวตองเผชิญอุปสรรคจากการท่ีตองตอสูแยงชิงอำนาจกับอียิปต อาณาจักรออตโตมัน  

(อุษมานียะฮ) และราชวงศอ่ืน ๆ ในคาบสมุทรอาระเบีย จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ บิน  

อับดุรเราะหมาน อาลซะอูด หรือ “อิบนุ ซะอูด” ทรงรวบรวมดินแดนสวนใหญในคาบสมุทรอาระเบียไดสำเร็จ 

และสถาปนาดินแดนเหลานี้เปนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตามชื่อราชวงศอาลซะอูด เม่ือ 23 ก.ย.2475  

โดยมีริยาดเปนเมืองหลวงมาจนถึงปจจุบัน 

 

วันชาติ 23 ก.ย. (วันประกาศการรวมราชอาณาจักรเม่ือป 2475)  

 

การเมือง ปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) มีสมเด็จพระราชาธิบดี 

(Malik) ทรงเปนพระประมุขของรัฐ อีกท้ังทรงเปนหัวหนารัฐบาลดวยการทรงดำรงตำแหนง นรม. อยางไรก็ดี 

พระราชอำนาจของสมเด็จพระราชาธิบดียังคงถูกจำกัดอยูภายใตบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ)  

และราชประเพณีของราชวงศอาลซะอูด ท่ีจะตองไดรับฉันทานุมัติจากสมาชิกพระราชวงศและผูทรงคุณวุฒิ 

ทางศาสนา (อุละมาอ) ขณะเดียวกัน มีความพยายามยกสถานะทางศาสนาของสถาบันกษัตริยซาอุดีอาระเบีย 

ใหโดดเดนในโลกมุสลิมมากขึ้น โดยในรัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ ทรงประกาศ

พระองคเปน “ผูพิทักษมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ท้ังสอง” (The Custodian of the Two Holy Mosques) หมายถึง 

มัสยิดฮะรอม ท่ีนครมักกะฮ และมัสยิดนะบะวีย ท่ีมะดีนะฮ ศาสนสถานสำคัญท่ีสุดของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ 

ยังทรงโปรดใหใชตำแหนงดังกลาวแทนคำหนาพระนามวา “His Majesty” ทั้งนี้ ธรรมเนียมการเรียกขาน

ดังกลาวยังคงไดรับการปฏิบัติสืบมาจนถึงรัชสมัยปจจุบันของสมเด็จพระราชาธิบดี ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ 

อาลซะอูด ซ่ึงเสด็จข้ึนครองราชยเม่ือ 23 ม.ค.2558 
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 ฝายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีทรงข้ึนครองราชย และดำรงตำแหนง นรม. ดวยการสืบ

ราชสันตติวงศโดยการรับรองของอุละมาอ และทรงแตงตั้ง ครม. (Council of Ministers) ท่ีมีวาระดำรง

ตำแหนง 4 ป สวนใหญเปนสมาชิกพระราชวงศ ทำหนาท่ีกำหนดนโยบายและกำกับการทำงานของภาคราชการ 

อยางไรก็ดี มีความพยายามสรางระบบการสืบราชสมบัติใหรัดกุมเปนระบบมากข้ึน เพื่อปองกันมิใหเกิด

การแยงชิงราชสมบัติในอนาคต โดยในรัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด 

ทรงออกพระราชกฤษฎีกาเม่ือ ต.ค.2549 จัดตั้งสภาบัยอะฮ (Allegiance Commission) ซ่ึงเปนกลุมสมาชิก

พระราชวงศระดับสูงท่ีมีบทบาทคัดเลือกบุคคลท่ีจะข้ึนครองราชยเปนสมเด็จพระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมาร

ในอนาคต โดยการประชุมสภาบัยอะฮเม่ือ 21 มิ.ย.2560 ท่ีประชุมมีมติใหสถาปนาเจาชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน 

บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด เปนมกุฎราชกุมาร แทนเจาชายมุฮัมมัด บิน นะอีฟ บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด 

ซ่ึงถูกปลดออกจากตำแหนงมกุฎราชกุมาร 

 ฝายนิติบัญญัติ : สภาท่ีปรึกษา (Consultative Council หรือ Majlis al-Shura) ประกอบดวย

สมาชิก 150 คน ท้ังหมดมาจากการแตงตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี วาระดำรงตำแหนง 4 ป มีอำนาจออก

กฎหมายอยางจำกัด เนื่องจากกฎหมายสวนใหญจะประกาศใชดวยการออกมติ ครม. ท่ีไดรับการรับรองโดย

สมเด็จพระราชาธิบดี นอกจากนี้ ยังไมมีระบบพรรคการเมืองในซาอุดีอาระเบีย แตมีการรวมกลุมผลประโยชน

ในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเรียกรองทางการเมือง ไดแก กลุมศาสนา กลุมธุรกิจน้ำมัน และกลุมรณรงคเพ่ือสิทธิสตรี 

 ฝายตุลาการ : ใชระบบศาลศาสนาตามกฎหมายชะรีอะฮของศาสนาอิสลามทั้งคดีแพง

และอาญา โดยยึดหลักนิติศาสตรอิสลาม (ฟกฮ) ของสำนักคิดฮัมบาลี ผูพิพากษามาจากการแตงตั้งโดย

สมเด็จพระราชาธิบดีตามคำแนะนำของสภายุติธรรมสูงสุด (Supreme Council of Justice) ซ่ึงประกอบดวย 

คณะผูพิพากษาและผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 10 คน ท้ังนี้ ความเปนอิสระของฝายตุลาการไดรับการคุมครอง

ตามกฎหมาย ขณะท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดในการพระราชทานอภัยโทษแก

ผูกระทำผิด 

 

เศรษฐกิจ การคนพบแหลงน้ำมันในซาอุดีอาระเบียเม่ือ 3 มี.ค.2481 กลายเปนแหลงท่ีมาแหงความม่ังค่ัง

ของประเทศ อีกท้ังเปนเครื่องมือท่ีทำใหซาอุดีอาระเบียมีอำนาจตอรองในเวทีระหวางประเทศมากข้ึน เฉพาะ

อยางยิ่งหลังจากการรวมตัวของกลุมประเทศผูผลิตน้ำมันเพ่ือผูกขาดการสงออกน้ำมันในนามกลุมประเทศ     

ผูสงออกน้ำมัน (OPEC) เม่ือป 2503 แมวาปจจุบัน ซาอุดีอาระเบียเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดใน

สันนิบาตอาหรับ จากการท่ีอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศมีสัดสวนมากถึง 45% ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) และการสงออกน้ำมันก็มีสัดสวนกวา 90% ของการสงออกท้ังหมดของประเทศ รวมท้ัง

ยังเปนแหลงท่ีมาของรายไดภาครัฐเกือบ 90% แตรัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็พยายามสงเสริมการสรางความ

หลากหลายทางเศรษฐกิจในประเทศใหมากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพาทรัพยากรน้ำมันท่ีอาจหมดลง และลดความเสี่ยง

จากการตองเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในอนาคต ท้ังนี้ ปญหาราคาน้ำมันดิบใน

ตลาดโลกท่ีลดลงเกือบ 50% นับตั้งแต มิ.ย.2557 สงผลใหการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียลดลง

จนทำใหรัฐบาลซาอุดีอาระเบียตองอนุมัติงบประมาณประจำป 2558 แบบขาดดุลเปนครั้งแรกนับตั้งแตป 
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2554 รวมท้ังประกาศลดการอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สินคาอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ เพ่ือลด

ภาระรายจายภาครัฐ อยางไรก็ดี แมวาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนในหวงป 2560-2564    

แตรัฐบาลซาอุดีอาระเบียยังคงอนุมัติงบประมาณประจำปแบบขาดดุลตอเนื่องจนถึงป 2565 

 นโยบายเศรษฐกิจ ท่ีสำคัญของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะหลังการเขาเปนสมาชิก 

WTO เม่ือ ธ.ค.2548 และการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ Saudi Vision 2030 เม่ือ เม.ย.2559 คือ การปฏิรูป

เศรษฐกิจภายในประเทศดวยการแปรรูปกิจการดานการพลงังานและโทรคมนาคมเพ่ือเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจ

แกภาคเอกชน การสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดานอื่น ๆ 

เพ่ือลดการพ่ึงพารายไดจากการสงออกน้ำมัน โดยใหความสนใจกับการผลิตปโตรเคมี เวชภัณฑ การทองเท่ียว 

การบริการทางการเงิน การศึกษา และการวิจัย รวมถึงการสรางเมืองเศรษฐกิจแหงใหมหลายแหงกระจายอยู

ท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับนโยบายการสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมท้ังสงเสริมการจางงาน

ชาวซาอุดีอาระเบีย (Saudization) เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานตางชาติท่ีมีสัดสวนเกือบ 80% ของแรงงานท้ังหมด 

อาทิ การประกาศโครงการสรางเมืองใหม NEOM ในภาคตะวันตกของประเทศ เมื่อ ต.ค.2560 พื้นที่ 

26,500 ตร.กม. งบประมาณกวา 500,000 ลานดอลลารสหรัฐ กำหนดจะสรางใหแลวเสร็จภายในป 2568 

 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญ ไดแก น้ำมันดิบ ปริมาณสำรองที่พิสูจนทราบแลวประมาณ 

261,600 ลานบารเรล (มากเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากเวเนซุเอลา) กำลังการผลิตวันละ 9.213 ลานบารเรล 

(อันดับ 2 ของโลก เม่ือป 2563 รองจากสหรัฐฯ ขอมูลของ IEA) และสงออกวันละ 6.658 ลานบารเรล (อันดับ 1 

ของโลก เมื่อป 2563 ขอมูลของ IEA และ OPEC) กาซธรรมชาติมีปริมาณสำรองที่พิสูจนทราบแลว 8.438 

ลานลานลูกบาศกเมตร (อันดับ 4 ของโลก เม่ือป 2563 ขอมูลของ OPEC) กำลังการผลิตวันละ 119,000 ลาน

ลูกบาศกเมตร แตเปนการผลิตเพ่ือใชภายในประเทศท้ังหมด (ประมาณการป 2563 ของ OPEC) นอกจากนี้ 

ยังมีแรเหล็ก ทองคำ และทองแดง 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  รียาลซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabian Riyal-SAR) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  3.75 รียาล : 1 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 8.74 บาท : 1 รียาล (พ.ย.2564) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 842,590 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2564 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.8%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 32,610 ลานดอลลารสหรัฐ   

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 48,910 ดอลลารสหรัฐ 

อัตราเงินเฟอ : 3.2% 

ทุนสำรองทองคำและเงินตราตางประเทศ : 472,851 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2563 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 14.45 ลานคน (ประมาณการป 2563 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ) 

อัตราการวางงาน : 8.22% 
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ดุลการคาระหวางประเทศ : เกินดุล 35,856 ลานดอลลารสหรัฐ (ขอมูลเม่ือป 2563 ขององคการการคาโลก) 

มูลคาการสงออก : 173,854 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมถึงน้ำมัน (78.6%) สินคาอุตสาหกรรม (18.5%) เชน 

พลาสติกโพลีเมอร ผลิตภัณฑการเกษตรและอาหาร (1.5%) เชน น้ำผลไม นม ขนมปง สินคาอุตสาหกรรม

(18.7%) และอ่ืน ๆ (1.2%) 

ประเทศสงออกสินคาสำคัญ : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหภาพยุโรป (EU) สิงคโปร อินเดีย เบลเยียม ตุรกี 

คูเวต อียิปต บาหเรน สหรัฐฯ มาเลเซีย และจอรแดน 

มูลคาการนำเขา : 137,998 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขา : สินคาอุตสาหกรรม (63.4%) เชน เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา คอมพิวเตอร และยานยนต ผลิตภัณฑ

การเกษตรและอาหาร (12.2%) เชน ขาว เนื้อสัตวปก เชื้อเพลิงรวมถึงน้ำมัน (4.5%) และอ่ืน ๆ (19.9%) เชน 

เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เฟอรนิเจอร 

ประเทศนำเขาสินคาสำคัญ : สหภาพยุโรป (EU) จีน สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ญี่ปุน อินเดีย ตุรกี คูเวต 

อียปิต และบาหเรน 

 

การทหาร เม่ือป 2563 ซาอุดีอาระเบียใชงบประมาณดานการทหาร 48,533 ลานดอลลารสหรัฐ (7.13% 

ของ GDP) มากเปนอันดับ 6 ของโลก และมากเปนอันดับ 1 ของภูมิภาคตะวันออกกลาง กองทัพซาอุดีอาระเบีย

มีกำลังพลไมมากนัก แตมียุทโธปกรณท่ีทันสมัยท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก อาวุธและเทคโนโลยีสวนใหญนำเขา

จากตางประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี สเปน สวิตเซอรแลนด ญี่ปุน จีน 

รัสเซีย ปากีสถาน และบราซิล และมีบางสวนท่ีพัฒนาข้ึนเอง 

 ซาอุดีอาระเบียมีกองทัพแหงชาติ (Saudi Armed Forces) อยูในกำกับของกระทรวงกลาโหม 

ประมาณ 227,000 นาย ประกอบดวย 

  - ทบ. กำลังพลประมาณ 75,000 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก รถถัง (MBT) รุน AMX-30 

จำนวน 140 คัน รุน M1A2/A2S Abrams จำนวน 450 คัน และรุน M60A3 Patton จำนวน 370 คัน 

ยานยนตลาดตระเวนหุมเกราะ (RECCE) รุน AML-60/AML-90 จำนวน 300 คัน รถทหารราบ (IFV) 

รุน AMX-10P จำนวน 380 คัน รุน M2A2 Bradley จำนวน 380 คัน และรุน VBA Mk3 จำนวน 34 คัน 

รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ (APC) รุน M113A4 จำนวน 1,190 คัน รุน M3 Panhard จำนวน 150 คัน 

และรุน AF-40-8-1 Al-Fahd ประมาณ 40 คัน ยานยนตอเนกประสงคหุมเกราะ (AUV) รุน Didgori จำนวน 

100 คัน รุน M-ATV มากกวา 1,000 คัน รุน Terradyne รุน Sherpa และรุน Al-Shibl 2 ซึ่งผลิตขึ้นเอง 

(ไมปรากฏขอมูลจำนวน) อาวุธปลอยนำวิถีตอตานรถถัง (MSL/SP) รุน AMX-10P มากกวา 90 ลูก รุน VCC-1 

ITOW จำนวน 200 ลูก รุน M-ATV (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) (MSL/MANPATS) รุน Hyeongung รุน Luch 

Corsar รุน Luch Skif รุน Stugna-P และ รุน TOW-2A (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) (RCL) รุน Carl Gustaf รุน M67 

และรุน M40A1 (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนใหญตอสูอากาศยาน (SP) รุน AU-F-1 จำนวน 60 กระบอก 

รุน M109A1/A2 จำนวน 110 กระบอก รุน PLZ-45 จำนวน 54 กระบอก (TOWED) รุน LG1 จำนวน 62 กระบอก 

รุน M101/M102 จำนวน 100 กระบอก รุน M114 จำนวน 50 กระบอก รุน M198 จำนวน 60 กระบอก 
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และรุน M115 จำนวน 8 กระบอก (MRL) รุน ASTROS II Mk3 จำนวน 60 กระบอก รุน TOS-1A จำนวน 

10 กระบอก เครื่องยิงระเบิด (MOR) ขนาดและรุนตาง ๆ รวม 367 เครื่อง อาวุธปลอยนำวิถีตอสูอากาศยาน 

(SAM) รุน Crotale และรุน FIM-92A Stinger (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) นอกจากนี้ ยังมีเฮลิคอปเตอรรุนตาง ๆ 

ประจำการ รวม 114 เครื่อง 

  - ทร. กำลังพลประมาณ 13,500 นาย ในจำนวนนี้ยังไมรวมนาวิกโยธิน 3,000 นาย

ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก เรือฟริเกต (FFGHM) ชั้น Al Riyadh จำนวน 3 ลำ ชั้น Madina จำนวน 3 ลำ 

เรือคอรเวต (FSG) ชั้น Badr จำนวน 4 ลำ เรือตรวจการณเร็วติดตั้งอาวุธปลอยนำวิถี (PCFG) ชั้น Al Saddiq 

จำนวน 9 ลำ เรือลาดตระเวนเร็ว (PBF) รุน HIS 32 จำนวน 12 ลำ เรือลาดตระเวน (PB) ชั้น Halter Marine 

จำนวน 17 ลำ ชั้น Plascoa 2200 จำนวน 2 ลำ เรือกวาดทุนระเบิด (MHC) ชั้น Al Jawf จำนวน 3 ลำ 

เรือระบายพลขนาดใหญ (LCU) ชั้น Al Qiaq จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) ชั้น LCM6 

จำนวน 3 ลำ เรือเติมน้ำมัน (AORH) ชั้น Boraida จำนวน 1 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเฮลิคอปเตอรรุนตาง ๆ 

สนับสนุนปฏิบัติการทางเรือ จำนวนรวม 46 เครื่อง และขีปนาวุธตอตานเรือผิวน้ำแบบอากาศสูอากาศ (AShM) 

รุน AM39 Exocet และรุน AD-15TT (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

  - ทอ. กำลังพลประมาณ 20,000 นาย อากาศยานและยุทโธปกรณที ่สำคัญ ไดแก 

เครื่องบินขับไล (FTR) รุน F-15C Eagle จำนวน 56 เครื่อง และรุน F-15D Eagle จำนวน 25 เครื่อง เครื่องบินขับไล

และโจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุน F-15S Eagle จำนวน 67 เครื่อง รุน F-15SA Eagle จำนวน 77 เครื่อง และ

รุน Typhoon จำนวน 71 เครื่อง เครื่องบินโจมตีภาคพ้ืนดิน (ATK) รุน Tornado IDS จำนวน 66 เครื่อง 

เครื่องบินรบสอดแนม (ISR) รุน Tornado GR1A จำนวน 12 เครื่อง และรุน Beech 350ER King Air 

มากกวา 2 เครื่อง เครื่องบินสนับสนุนภารกิจเตือนภัยและควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ (AEW&C) รุน E-3A 

Sentry จำนวน 5 เครื่อง และรุน Saab 2000 Erieye จำนวน 2 เครื่อง เครื่องบินลาดตระเวนและหาขาวกรอง

ทางอิเล็กทรอนิกส (ELINT) รุน RE-3A จำนวน 1 เครื่อง และรุน RE-3B จำนวน 1 เครื่อง เครื่องบินเติมน้ำมัน

กลางอากาศและลำเลียง (TKR/TPT) รุน A330 MRTT จำนวน 6 เครื่อง รุน KC-130H จำนวน 7 เครื่อง 

รุน KC-130J จำนวน 2 เครื่อง เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ (TKR) รุน KE-3A จำนวน 7 เครื่อง 

เครื่องบินลำเลียง (TPT) รุน C-130H จำนวน 30 เครื่อง และรุนอ่ืน ๆ มากกวา 14 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี 

(MRH) รุน Bell 412 จำนวน 15 เครื่อง เฮลิคอปเตอรแบบลำเลียง (TPT) รุน AS532 Cougar จำนวน 10 เครื่อง 

รุน Bell 212 จำนวน 20 เครื่อง อากาศยานไรคนขับลาดตระเวนติดอาวุธ (CISR) รุน Gongji-1 และรุน CH-4 

(ไมปรากฏขอมูลจำนวน) อากาศยานไรคนขับลาดตระเวน (ISR) รุน Falco (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

อาวุธปลอยนำวิถีแบบอากาศสูอากาศ (AAM) รุน AIM-9P/L รุน AIM-9X รุน IRIS-T รุน AIM-7 และ

รุน AIM-120C อาวุธปลอยนำวิถีแบบอากาศสูพ้ืนดิน (ASM) รุน AGM-65 Maverick และรุน AR-1 ขีปนาวุธ

ตอตานเรือผิวน้ำแบบอากาศสูอากาศ (AShM) รุน AGM-48L Harpoon อาวุธปลอยตอตานเรดาร (ARM) 

รุน ALARM และจรวดรอน (ALCM) รุน Storm Shadow (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) นอกจากนี้ ยังมีระเบิด

นำวิถีทำลายภาคพ้ืนดิน (BOMBS) รุน GBU10/12 Paveway II/IV และรุน GBU-31 JDAM และรุน FT-9 

(ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 
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  - กองกำลังปองกันภัยทางอากาศ กำลังพล 16,000 นาย แยกตัวจาก ทบ. ตั้งแตป 2524 

มีกองบัญชาการใตดินที่ริยาด ทำหนาที่ประสานงานและควบคุมเครือขายระบบเรดารปองกันภัยทางอากาศ 

ที่ไดรับการยอมรับวาทันสมัยที่สุดในโลก มีอาวุธและระบบเรดารปองกันภัยทางอากาศที่สำคัญ ไดแก 

อาวุธปลอยนำวิถีตอสูอากาศยานแบบพ้ืนสูอากาศ (SAM) รุน MIM-140D/F Patriot PAC-2GEM/PAC3 

(พิสัยไกล) รุน MIM-23B I-HAWK (พิสัยกลาง) รุน Crotale รุน Shahine (พิสัยใกล) รุน M1097 Avenger 

และรุน Mistral (พิสัยใกลและใชอินฟราเรดนำวิถี) ซ่ึงมีจำนวนรวมกันมากกวา 800 ลูก ปนใหญตอสูอากาศ

ยานรุนตาง ๆ มากกวา 218 กระบอก  

  - กองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร กำลังพล 2,500 นาย กอตั้งขึ้นตั้งแตป 2530 

มีกองบัญชาการใตดินท่ีกรุงริยาด เปนหนวยทหารดานขีปนาวุธของซาอุดีอาระเบีย ทำหนาท่ีบัญชาการและ

ควบคุมการโจมตีดวยขีปนาวุธภาคพ้ืนดิน มีขีปนาวุธสำคัญ ไดแก ขีปนาวุธพิสัยปานกลาง (IRBM) รุน DF-3 

มากกวา 10 ลูก (พิสัยทำการ 3,500-5,500 กม.) และขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) รุน DF-21 (พิสัยทำการ 

1,000-3,500 กม.) แตไมปรากฏขอมูลจำนวน  

 นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังท่ีเปนอิสระจากการบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหม เชน  

  - กองกำลังพิทักษชาต ิ(National Guard หรือ White Army) เปนกองกำลังสวนพระองค

ของสมเด็จพระราชาธิบดี กอต้ังข้ึนมาคานอำนาจกับกองทัพแหงชาติ ไดรับการยกสถานะข้ึนเปน “กระทรวง

พิทักษชาติ” (Ministry of National Guard) เม่ือป 2556 กำลังพลประมาณ 100,000 นาย ซ่ึงถูกคัดเลือกจาก

ชนเผาตาง ๆ ท่ีภักดีตอสมเด็จพระราชาธิบดีและสมาชิกพระราชวงศ อยูภายใตการบังคับบัญชาของสมาชิก

พระราชวงศระดับสูง มีหนาท่ีตอตานภัยคุกคามท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ เชน การอารักขาสมาชิก

พระราชวงศอาลซะอูด การตอตานความพยายามกอรัฐประหาร การปกปองสถานท่ีท่ีมีความสำคัญทางยุทธศาสตร 

และการอารักขาศาสนสถานสำคัญในมักกะฮและมะดีนะฮ ไมมีรถถัง (MBT) ประจำการ แตมียานยนต

หุมเกราะจูโจม (ASLT) และรถทหารราบ (IFV) รวม 1,270 คัน รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ (APC) หลายรุน 

รวม 778 คัน ขีปนาวุธตอตานรถถัง (MSL/SP) รุน LAV-AT จำนวน 182 ลูก (MSL/TOWED) รุน TOW-2A 

และรุน M47 (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนใหญและเครื่องยิงลูกระเบิดรุนและขนาดตาง ๆ รวมมากกวา 

360 กระบอก อาวุธปลอยนำวิถีตอสูอากาศยาน (SAM) รุน VL MICA (พิสัยใกล) และรุน MPCV (พิสัยใกล

และใชอินฟราเรดนำวิถี) รวม 73 ลูก อาวุธปลอยนำวิถีแบบอากาศสูพ้ืนดิน (ASM) รุน AGM-114R (ไมปรากฏ

ขอมูลจำนวน) รวมท้ังยังมีการประจำการเฮลิคอปเตอรแบบโจมตีและลำเลียง รวมมากกวา 90 เครื่อง  

  - กรมการทหารราชองครักษ มีสถานะเปนกรมหนึ่งใน ทบ. ประกอบดวย กองพัน

ทหารราบเบา 3 กองพัน แตมีภารกิจพิเศษในการปกปองราชวงศอาลซะอูด และถวายรายงานโดยตรง

ตอสมเด็จพระราชาธิบดี มิใช รมว.กระทรวงกลาโหม จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดวยการมีเครือขาย

การสื่อสารแยกตางหากจาก ทบ. 

  - กองกำลังระงับเหตุฉุกเฉิน (หนวยปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงกลาโหม) กำลังพล 

500 นาย ภารกิจหลักในชวงแรกหลังจากกอตั้งข้ึนเม่ือป 2515 คือ การควบคุมฝูงชนที่พยายามกอจลาจล 

รวมท้ังสนับสนุนเจาหนาท่ีตำรวจในการปราบปรามการคายาเสพติดและอาชญากรรมตาง ๆ แตหลังจากเกิด



                                                       ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

9 

เหตุโจมตีของผูกอการรายในซาอุดีอาระเบียเปนครั้งแรกท่ีริยาด เม่ือป 2538 มีการปรับภารกิจของกองกำลัง

ใหเนนปฏิบัติการตอตานการกอการรายเปนหลัก ปจจุบันมีศูนยตอตานการกอการรายของกองกำลังระงับเหตุ

ฉุกเฉินท้ังสิ้น 13 แหงท่ัวประเทศ 

  - กองกำลังรักษาความม่ันคงชายแดนและชายฝง กำลังพลรวม 15,000 คน อยูภายใต

การบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย มีศูนยบัญชาการอยูท่ีริยาด ภารกิจหลัก คือ การดูแลรักษาความ

ปลอดภัยชายแดน ซ่ึงติดกับเยเมน อิรัก รวมท้ังชายฝงแถบทะเลแดง และอาวเปอรเซีย เพ่ือปองกันภัยคุกคาม

จากกลุมกอการราย การคายาเสพติด และผูลักลอบเขาเมือง 

 

ปญหาดานความม่ันคง  

 1. การกอการรายสากล โดยในหวงป 2557 จนถึงป 2562 เซลลกอการรายของกลุม Islamic 

State (IS) อางเปนผูกอเหตุโจมตีในซาอุดีอาระเบียดวยระเบิดฆาตัวตายและกราดยิง รวมถึงพยายามกอเหตุ

โจมตีศาสนสถานของชาวชีอะฮ เจาหนาท่ีรัฐและหนวยงานความม่ันคง สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศใน

ซาอุดีอาระเบีย และสถานท่ีสำคัญในซาอุดีอาระเบีย โดยมีการวางแผนและสั่งการจากตางประเทศ ขณะท่ีเหตุ

โจมตีครั้งลาสุดท่ีกลุม IS อางเปนผูกอเหตุในซาอุดีอาระเบีย คือ เหตุระเบิดท่ีสุสานแหงหนึ่งในเมืองเจดดาห 

เม่ือ 11 พ.ย.2563 ขณะนักการทูตจากสถานทูตของกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU) ในซาอุดีอาระเบีย รวมตัว

กันจัดพิธีรำลึกถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 1 สงผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บ 4 คน ท้ังนี้ ซาอุดีอาระเบียดำเนิน

มาตรการกวาดลางเครือขายกลุม IS ในประเทศอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ 

ซาอุดีอาระเบียยังหวงกังวลและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมอัลกออิดะฮในคาบสมุทรอาระเบีย (Al Qaida 

in the Arabian Peninsula-AQAP) ซ่ึงเปนกลุมสาขาของอัลกออิดะฮท่ีมีฐานท่ีม่ันในเยเมนท่ีมีพรมแดน 

ติดภาคใตของซาอุดีอาระเบีย  

 2. การขยายอิทธิพลของอิหราน โดยซาอุดีอาระเบียยังคงกังวลท่ีอิหรานใหการสนับสนุน

อยางตอเนื่องแกขบวนการเคลื่อนไหวของชาวชีอะฮเพื่อตอตานรัฐบาลและสถาบันกษัตริยในประเทศรัฐ

รอบอาวอาหรับ เฉพาะอยางยิ่งซาอุดีอาระเบียเชื่อวา อิหรานสนับสนุนกลุมกบฏชาวชีอะฮเผาฮูษีในภาคเหนือ

ของเยเมน ซ่ึงมีพรมแดนติดกับซาอุดีอาระเบีย ใหกอรัฐประหาร และบุกยึดกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน  

ทำใหซาอุดีอาระเบียตัดสินใจใหความชวยเหลือดานการทหารแกรัฐบาลเยเมน ดวยการใชปฏิบัติทางอากาศ

โจมตีกลุมกบฏฮูษีมาตั้งแตป 2558 ขณะท่ีกลุมกบฏฮูษีตอบโตซาอุดีอาระเบีย ดวยการยิงปนใหญและขีปนาวุธ

ขามชายแดนเขาไปโจมตีพ้ืนท่ีทางภาคใต จนถึงริยาด (เมืองหลวงซ่ึงตั้งอยูเกือบใจกลางประเทศ) นครมักกะฮ

และเมืองเจดดาห (ตั้งอยูทางภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย) รวมท้ังสงอากาศยานไรคนขับติดตั้งขีปนาวุธ

และระเบิด ขามชายแดนเขาไปโจมตีเปาหมายทางทหาร โครงสรางพ้ืนฐานสำคัญ อาทิ ทาอากาศยาน แหลงผลิต

น้ำมันในซาอุดีอาระเบียตั้งแตป 2559 โดยเหตุโจมตีครั้งรุนแรงท่ีสุด คือ การท่ีกลุมกบฏเผาฮูษีอางเปนผูสง

อากาศยานไรคนขับจำนวน 10 ลำ เขาไปโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมัน 2 แหง ในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย 

เม่ือ 14 ก.ย.2562 
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ ABEDA, AFDB, AFESD, AMF, BIS, CAEU, CP, FAO, G-20, G-77, GCC, 

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

IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, 

UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO นอกจากนี้ ยังมีสถานะ

เปนผูสังเกตการณของ IOM และ OAS 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 214 แหง ทาอากาศยานนานาชาติสำคัญ ไดแก ทาอากาศยาน King 

Fahd ท่ีดัมมาม ทาอากาศยาน King Abdulaziz ท่ีเจดดาห (ญิดดะฮ) ทาอากาศยาน King Khalid ท่ีริยาด      

ทาอากาศยาน Prince Mohammad bin Abdulaziz ท่ีมะดีนะฮ ทาอากาศยาน Prince Abdul Mohsin bin 

Abdulaziz ท่ีเมืองยันบูในมะดีนะฮ ทาอากาศยาน Al-Ahsa ในจังหวัด Al-Hofuf (ภาคตะวันออก) และ

ทาอากาศยาน Prince Nayef Bin Abdulaziz ที่ Buraidah ในจังหวัด Al-Qassim (ภาคกลาง) นอกจากนี้ 

ยังมีทาเรือ 9 แหง โดยมีทาเรือสำคัญอยูท่ีดัมมาม อัลุบัยล เจดดาห และยันบู เสนทางรถไฟระยะทาง 6,890 กม. 

ถนนระยะทาง 232,500 กม. (ประมาณการป 2562 ของกระทรวงคมนาคมซาอุดีอาระเบีย) ทอสงผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมระยะทาง 21,000 กม. (ประมาณการป 2562 ของ Saudi Aramco ซ่ึงเปนบริษัทน้ำมันแหงชาติ) 

การโทรคมนาคม : มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ ประมาณ 5.74 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี ประมาณ 

43.21 ลานเลขหมาย จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 97.86% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 34.78 ลานคน 

(ประมาณการป 2563 ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพททางไกล

ระหวางประเทศ +966 รหัสอินเทอรเน็ต .sa 

 

การเดินทาง สายการบินทั้งของไทยและซาอุดีอาระเบีย ไมมีบริการเที่ยวบินระหวางกรุงเทพฯ-ริยาด 

จึงตองใชบริการของสายการบินอ่ืน เชน Oman Air ของโอมาน (ระยะเวลาการบิน 10 ชม. รวมเวลาแวะพัก

ท่ีมัสกัต โอมาน) Emirates ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ระยะเวลาการบิน 13 ชม. รวมเวลาแวะพักท่ีดูไบ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) Gulf Air ของบาหเรน (ระยะเวลาการบิน 11 ชม. รวมเวลาแวะพักท่ีมานามา บาหเรน) 

และ Egypt Air (ระยะเวลาการบิน 15 ชม. 40 นาที รวมเวลาแวะพักท่ีไคโร อียิปต) เวลาท่ีซาอุดีอาระเบีย

ชากวาไทย 4 ชม. คนไทยท่ีตองการเดินทางเขาซาอุดีอาระเบียตองขอรับการตรวจลงตรา เว็บไซตทองเท่ียว 

http://www.sauditourism.sa/en/Pages/default.aspx 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. การพัฒนาและปฏิรูปประเทศในหวงป 2559-2573 ภายใตยุทธศาสตร Saudi Vision 2030 ท่ี

มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน (MbS) รอง นรม.คนท่ี 1 และ รมว.กระทรวงกลาโหม (พระราชโอรส 

ของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน) ทรงประกาศใชมาตั้งแต 26 เม.ย.2559 โดยปจจุบัน มกุฎราชกุมาร MbS  

ทรงผลักดันการดำเนินนโยบายและมาตรการดานตาง ๆ ภายใต Saudi Vision 2030 เฉพาะอยางยิ่งดาน

เศรษฐกิจ ท่ีมีเปาหมายการลดการพ่ึงพารายไดจากการสงออกน้ำมัน จึงมีการผลักดันนโยบายและมาตรการ

สรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือดึงดูดการลงทุนและสรางงานในประเทศ 
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และการสงเสริมภาคการทองเท่ียวดวยการเริ่มออก visa ประเภททองเท่ียวเปนครั้งแรกเม่ือ 27 ก.ย.2562  

เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติใหไดปละ 30 ลานคน ภายในป 2573 (ไมนับรวมผูแสวงบุญมุสลิมจากท่ัวโลก

ที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาในซาอุดีอาระเบียทุกป) ขณะท่ีดานสังคม ทรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง

ประเทศจากสังคมที่เครงครัดหลักศาสนาใหเปนประเทศอิสลามสายกลางที่เปดกวาง เชน การอนุญาตให

ผูหญิงสามารถขับรถในซาอุดีอาระเบียไดเปนครั้งแรกเม่ือ มิ.ย.2561 การสงเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจบันเทิง

ท่ีสงผลใหมีการอนุญาตใหเปดโรงภาพยนตรในซาอุดีอาระเบียไดเปนครั้งแรกในรอบ 35 ป เม่ือ เม.ย.2561  

และการจัดการแสดงคอนเสิรตของนกัรองชาวตางชาติท่ีมีชื่อเสียงในซาอุดีอาระเบียมาตั้งแตป 2561  

 2. การกระชับพระราชอำนาจของมกุฎราชกุมาร MbS โดยเฉพาะการท่ีมกุฎราชกุมาร MbS 

ทรงผลักดันการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันของกลุมสมาชิกพระราชวงศและเจาหนาท่ีระดับสูงตั้งแต

ป 2560 จนทำใหทรงถูกกลาวหาวาใชประเด็นการทุจริตคอรรัปชันเปนขออาง เพ่ือสรางความชอบธรรมใน

การปราบปรามบุคคลท่ีมีทาทีเห็นตางและไมสนับสนุนพระองค 

 3. ภาพลักษณดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน เฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกิดกรณีเจาหนาท่ี

ระดับสูง ซ่ึงเปนบุคคลใกลชิดของมกุฎราชกุมาร MbS มีสวนเก่ียวของกับการสังหารนายญะมาล บิน อะหมัด 

คอชุกญี นักหนังสือพิมพชาวซาอุดีอาระเบีย ท่ี สกญ.ซาอุดีอาระเบีย/อิสตันบูล ตุรกี เม่ือ 2 ต.ค.2561 สงผล

กระทบตอภาพลักษณดานสิทธิมนุษยชนของซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะมกุฎราชกุมาร MbS ทรงถูกกลาวหาวา

เปนผูสั่งการใหสังหารนายคอชุกญี เนื่องจากนายคอชุกญีวิพากษวิจารณรัฐบาลซาอุดีอาระเบียและมกุฎราชกุมาร 

MbS นับตั้งแตทรงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงมกุฎราชกุมารเม่ือป 2560 

 4. แนวโนมการเจรจาเพ่ือฟนฟูความสัมพันธและยุติความขัดแยงระหวางสองประเทศท่ีมีอิรัก

เปนคนกลาง ท้ังนี้ ซาอุดีอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธทางการทูตและการคากับอิหรานมาตั้งแต 3 ม.ค.2559 

หลังจากชาวอิหรานชุมนุมประทวงแสดงความไมพอใจกรณีศาลซาอุดีอาระเบียมีคำตัดสินประหารชีวิต

นักการศาสนานิกายชีอะฮชาวซาอุดีอาระเบียในขอหากอการราย และบุกเขาไปวางเพลิง สอท.ซาอุดีอาระเบีย/

เตหะราน ขณะเดียวกันก็เชื่อวาอิหรานใหการสนับสนุนดานอาวุธแกกลุมกบฏชาวชีอะฮเผาฮูษีในเยเมน เพ่ือใช

โจมตีขามชายแดนเขาไปยังพ้ืนท่ีเมืองทางภาคใต จนถึงกรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย อยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 

จนถึงปจจุบัน รวมท้ังอยูเบื้องหลังเหตุโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมัน 2 แหงในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย

เม่ือ 14 ก.ย.2562 แมวากลุมกบฏชาวชีอะฮเผาฮูษีในเยเมนอางเปนผูกอเหตุ  

 5. ปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก และกระทบตอเศรษฐกิจโลก 

รวมถึงซาอุดีอาระเบีย โดยนับตั้งแตซาอุดีอาระเบียพบผูติดเชื้อ COVID-19 รายแรกในประเทศเม่ือ 2 มี.ค.2563 

จนถึง 31 ต.ค.2564 มีผูติดเชื้อเชื้อ COVID-19 ในซาอุดีอาระเบีย รวม 548,617 ราย และเสียชีวิต 8,794 คน 

(มากเปนอันดับ 7 ของประเทศตะวันออกกลาง อันดับ 22 ของประเทศเอเชีย และอันดับท่ี 59 ของโลก) 

 

ความสัมพันธไทย-ซาอุดีอาระเบีย  

 ไทยและซาอุดีอาระเบียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 1 ต.ค.2500 และ

ดำเนินความสัมพันธกันอยางราบรื่น จนกระทั่งเกิดคดีโจรกรรมเครื่องเพชรของเจาชายฟยศอล บิน ฟะฮัด 

คดีฆาตกรรมนักการทูตซาอุดีอาระเบีย (3 คดี รวม 4 ศพ) และคดีการหายสาบสูญของนายมุฮัมมัด อัลรูไวลี 
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นักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย ระหวางป 2532-2533 สงผลใหซาอุดีอาระเบียมีมาตรการตอบโตไทยดวยการหาม

ชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทย การไมตรวจลงตราใหชาวไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น 

การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางแบบ Exit-re-entry Visa แกแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียท่ีประสงคจะ

เดินทางกลับประเทศ พรอมท้ังลดระดับตัวแทนทางการทูตเปนระดับอุปทูต 

 หลังจากเกิดปญหาดังกลาว ไทยพยายามประคับประคองมิใหความสัมพันธเสื่อมถอย

ลงไปกวาเดิมและมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยซาอุดีอาระเบียเริ่มอนุมัติการตรวจลงตราแกนักธุรกิจไทยใหไป

รวมงานแสดงสินคาท่ีริยาดและเจดดาหตั้งแตป 2540 และการผอนคลายมาตรการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

แบบ Exit-re-entry Visa แกแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียตั้งแตป 2543 อยางไรก็ดี คดีโจรกรรมเครื่องเพชร

ของเจาชายฟยศ็อล บิน ฟะฮัด และคดีฆาตกรรมนักการทูตซาอุดีอาระเบียในไทย หมดอายุความ (20 ป) 

ไปตั้งแตป 2552 และป 2553 ตามลำดับ ยกเวนคดีการหายตัวไปของนายอัลรูไวลี ซ่ึงกลายเปนคดีพิเศษท่ีอยู

ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งแต 28 พ.ค.2557 หลังจากผูแทนทางการทูตซาอุดีอาระเบีย

ประจำไทยและญาตินายอัลรูไวลี ไมพอใจท่ีศาลอาญาไทยมีคำพิพากษาเม่ือ 31 มี.ค.2557 ยกฟองจำเลยในขอหา

ลักพาตัวและฆาตกรรมนายอัลรูไวลี เนื่องจากพยานหลักฐานไมเพียงพอ และตั้งขอสงสัยตอการเปลี่ยนตัว 

ผูพิพากษาคดีดังกลาวกอนที่ศาลจะมีคำพิพากษา เปนเหตุใหรัฐบาลซาอุดีอาระเบียตัดสินใจเรียกอุปทูต

ซาอุดีอาระเบียประจำไทยกลับประเทศเมื่อ 18 ก.ค.2557 และพิจารณาแตงตั้งอุปทูตกลับมาปฏิบัติหนาที่

เม่ือ ก.ค.2558 จนถึงปจจุบัน สวนความคืบหนาของคดีการหายตัวไปของนายอัลรูไวลี ศาลฏีกามีคำพิพากษา

เม่ือ 22 มี.ค.2562 ยืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ยกฟองจำเลยท้ังหมด เนื่องจากพยานหลักฐานไมเพียงพอ

 การแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางสองประเทศ ฝายไทยเยือนซาอุดีอาระเบียอยางเปน

ทางการครั้งหลังสุด คือ การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของนายดอน ปรมัตถวินัย รมว.กระทรวงการ

ตางประเทศ เม่ือ 12 ม.ค.2563 ตามคำเชิญของกระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยไดพบหารือกับ

เจาชายฟยศอล บิน ฟรฮาน อาลซะอูด รมว.กระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบีย และนายอาดิล อัลุเบร 

รมต.แหงรัฐดานกิจการตางประเทศ (อดีต รมว.กระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบีย) เก่ียวกับการฟนฟู

ความสัมพันธระหวางสองประเทศ หลังจากในหวงป 2560 - 2562 กระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝาย

แสดงความประสงคที่จะปรับความสัมพันธและมีการหารือแนวทางการฟนฟูความสัมพันธระหวางกัน ทั้งนี้ 

การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของนายดอน ปรมัตถวินัย ถือเปนการเยือนของ รมว.กระทรวงการตางประเทศไทย

ในรอบ 30 ป  

 สวนการเยือนไทยอยางเปนทางการของฝายซาอุดีอาระเบียท่ีสำคัญ คือ การเยือนไทยของ

นายอาดิล อัลุเบร รมว.กระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบีย (ตำแหนงในขณะนั้น) ระหวาง 8-10 

ต.ค.2559 เพ่ือเขารวมการประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย (ACD Summit) ครั้งท่ี 2 ท่ีกรุงเทพฯ 

รวมท้ังพบหารือกับ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นรม.ไทย รวมกับเจาชายเคาะลีฟะฮ บิน ซัลมาน อาลเคาะลีฟะฮ 

นรม.บาหเรน (ในขณะนั้น) และครั้งหลังสุด คือ นายคอลิด อัลฟาลิห รมว.กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย 

เปนผูแทนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเขารวมการประชุมโตะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย (Asean Ministrial 

Energy Roundtable-AMER) ครั้งท่ี 7 ซ่ึงไทยเปนเจาภาพ ระหวาง 31 ต.ค.-3 พ.ย.2560  
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 ไทยและซาอุดีอาระเบียมีความสัมพันธท่ีดีทางการคา โดยซาอุดีอาระเบียยังคงเปนคูคาสำคัญ

อันดับ 2 ของไทยในตะวันออกกลาง (รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) แมวามีปญหาความสัมพันธทางการทูต

กับไทย แตซาอุดีอาระเบียไมไดปดก้ันความสัมพันธทางการคาและการทำธุรกิจระหวางเอกชนท้ังสองฝาย 

มูลคาการคา ไทย–ซาอุดีอาระเบีย เม่ือป 2563 อยูท่ี 5,539.80 ลานดอลลารสหรัฐ (172,927.89 ลานบาท) 

ลดลงจากเม่ือป 2562 ท่ีมีมูลคา 7,579.04 ลานดอลลารสหรัฐ (237,429.47  ลานบาท) โดยป 2563 ไทยสงออก

มูลคา 1,694.40 ลานดอลลารสหรัฐ (52,427.74 ลานบาท) และนำเขามูลคา 3,845.40 ลานดอลลารสหรัฐ 

(120,500.19 ลานบาท) ไทยเปนฝายขาดดุลการคา 21,151 ลานดอลลารสหรัฐ (68,072.42 ลานบาท) 

ขณะท่ีมูลคาการคาหวง ม.ค.-ก.ย.2564 อยูท่ี 5,284.49 ลานดอลลารสหรัฐ (165,699.99 ลานบาท) ไทยสงออก

มูลคา 1,224.63 ลานดอลลารสหรัฐ (37,868.19 ลานบาท) และนำเขามูลคา 4,060.49 ลานดอลลารสหรัฐ 

(127,831.80 ลานบาท) 

 สินคาสงออกสำคัญของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ไมและผลิตภัณฑไม 

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ตูเย็น ตูแชแข็งและ

สวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องซักผา เครื่องซักแหงและสวนประกอบ 

เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ สินคานำเขาสำคัญจากซาอุดีอาระเบีย ไดแก น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ ปุย และ 

ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว น้ำมันสำเร็จรูป สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

ผาผืน ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ แรและผลิตภัณฑจากแร 

 เม่ือป 2563 แมวาทางการซาอุดีอาระเบียยังมีคำสั่งหามคนชาติของตนเดินทางมาไทย 

ประกอบกับไทยและซาอุดีอาระเบียใชมาตรการจำกัดการเดินทางเขา-ออกประเทศ เพ่ือควบคุมการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 แตยังคงมีชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทย รวม 4,212 คน ขณะท่ีหวง ม.ค.-ต.ค.2564 

มีชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทย รวม 113 คน สวนชาวไทยมุสลิมที่ประสงคไปประกอบพิธีฮัจญและ

อุมเราะหที่ซาอุดีอาระเบีย ท่ีผานมายังคงไดรับการอนุมัติการตรวจลงตราตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยเม่ือ

ป 2562 มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญจำนวน 8,462 คน (ซาอุดีอาระเบียกำหนดโควตาสำหรับ

ชาวไทยมุสลิมท่ีตองการไปประกอบพิธีฮัจญปละ 13,000 คน) ยกเวนหวงป 2563-2564 ไมมีชาวไทยมุสลิม

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญและอุมเราะห เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 ยังไมคลี่คลาย

และมีความไมแนนอนสูง ทำใหซาอุดีอาระเบียจำกัดจำนวนผูประกอบพิธีฮัจญและอุมเราะห โดยอนุญาต

เฉพาะชาวซาอุดีอาระเบียและมุสลิมตางชาติท่ีพำนักในซาอุดีอาระเบียซ่ึงไดรับวัคซีน COVID-19 แลวเทานั้น 

ท่ีสามารถเขารวมพิธีฮัจญและอุมเราะหได    

 ปจจุบันยังมีชาวไทยพำนักอยูในซาอุดีอาระเบีย โดยเม่ือ ต.ค.2562 มีชาวไทยพำนักอยูใน

ซาอุดีอาระเบียประมาณ 8,700 คน สวนใหญเปนแรงงานท่ีมีอายุระหวาง 50-65 ป ประมาณ 8,000 คน ซ่ึง

เดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบียกอนท่ีไทยจะมีปญหาความสัมพันธกับซาอุดีอาระเบีย และพำนักอยูใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ไดแก มักกะฮ เจดดาห และมะดีนะฮ คนไทยท่ีเหลือพำนักอยูในเมือง

อ่ืน ๆ อาทิ ริยาด อัลโคบาร และคามิสมูเชต นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาชาวไทยมุสลิม ซ่ึงไดรับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทดานศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย รวมประมาณ 

350 คน ศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยหลายแหงในซาอุดีอาระเบีย   
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 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย ไดแก ความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศ 

(8 ก.ค.2527) และความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีในลักษณะถอยทีถอยปฏิบัติในสวนของการเรียกเก็บ

จากกิจกรรมของวิสาหกิจขนสงทางอากาศของประเทศท้ังสอง (10 พ.ค.2537) 
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สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด 

(King Salman bin Abdulaziz Al Saud) 

 

ตำแหนง ประมุขของรัฐ และผูนำรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย 

 

พระราชสมภพ 31 ธ.ค.2478 (พระชนมพรรษา 87 พรรษา/ป 2565) ท่ีริยาด ทรงเปนพระราชโอรส

พระองค ท่ี 25 ของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ ปฐมกษัตริยผูกอตั้ง

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทรงเปนผูนำกลุมสมาชิกพระราชวงศท่ีถูกขนาน

นามวา “Sudairi Seven” หรือ สุดัยรีท้ัง 7 (กลุมพระราชโอรสของปฐมกษัตริย

ท่ีมีพระประสูติกาลจากพระนางอัซซา บินติ อะหมัด อัซสุดัยรี) โดยทรงเปน

พระราชโอรสพระองคท่ี 6 จากท้ังหมด 7 พระองค  

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี แนวทางวะฮาบ)ี 

 

การศึกษา  ในราชสำนักซาอุดีอาระเบีย  

 

สถานภาพทางครอบครัว ทรงมีพระชายา 3 พระองค พระราชโอรส 11 พระองค (สิ้นพระชนมแลว 2 พระองค) 

  และพระราชธิดา 1 พระองค 

 

ประวัติการทรงงาน 

ป 2497-2498   - ทรงดำรงตำแหนงรองผูวาราชการมณฑลริยาด ซ่ึงขณะนั้น ทรงพระชนมายุ

เพียง 19 พรรษา 

ป 2498-2555  -  ทรงดำรงตำแหนงผูวาราชการมณฑลริยาดยาวนานถึง 48 ป  

ป 2555  -  ทรงดำรงตำแหนง รอง นรม.คนท่ี 2 และ รมว.กระทรวงกลาโหม ในรัชสมัย

สมเด็จพระราชธิบดีอับดุลลอฮ หลังจากมกุฎราชกุมารสุลฏอน พระเชษฐาใน

พระมารดาเดียวกัน (สมาชิกราชวงศสายสุดัยรีอีกพระองคหนึ่ง) สิ้นพระชนม

เม่ือ 22 ต.ค.2554 
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ป 2555-2557  - ทรงไดรับการสถาปนาเปนมกุฎราชกุมารและ รอง นรม.คนท่ี 1 ในรัชสมัย

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ หลังจากมกุฎราชกุมารนะอีฟ พระเชษฐาใน

พระมารดาเดียวกัน (สมาชิกราชวงศสายสุดัยรีอีกพระองคหนึ่ง) สิ้นพระชนม

เม่ือ 16 มิ.ย.2555 

  - ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผูสำเร็จราชการแผนดินโดยพฤตินัย 

ระหวางท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮเสด็จไปรับการรักษาพระอาการ

ประชวรท่ีพระปฤษฎางค (หลัง) และโรคพระหทัย ท่ีโรงพยาบาลในสหรัฐฯ  

ป 2558   - เสด็จข้ึนครองราชยเปนสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคท่ี 7 ของซาอุดีอาระเบีย

ตอจากสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ เม่ือ 23 ม.ค.2558  

 

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  

 - ทรงสามารถทองจำอัลกุรอานไดท้ังหมดตั้งแตทรงพระชนมพรรษา 10 พรรษา 

 - ทรงมีบทบาทเปนคนกลางในการประสานความขัดแยงระหวางสมาชกิพระราชวงศ

อาลซะอูดมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเจาชายท่ีมีจำนวนมากถึง 

4,000 พระองค จึงทรงไดรับการยอมรับจากสภาบัยอะฮในการเปนท่ีปรึกษา

และทำหนาท่ีคัดเลือกสมาชิกราชวงศใหดำรงตำแหนงตาง ๆ ในรัฐบาล 

 - ทรงมีบทบาทในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและอ่ืน ๆ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ จากการท่ีทรงดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการ

ดานมนุษยธรรมของซาอุดีอาระเบียมาตั้งแตป 2499 จึงทรงไดรับรางวัลยกยอง

ดานมนุษยธรรมจากองคกรในประเทศและตางประเทศ เชน บาหเรน ฝรั่งเศส 

โมร็อกโก ปาเลสไตน ฟลิปปนส เยเมน และสหประชาชาติ  

 - ทรงมีหุนสวนในบริษัท Saudi Research and Marketing Group (SRMG) 

มีสำนักงานใหญ อยู ในลอนดอน สหราชอาณาจักร ซ่ึ งเปนบริ ษัทด าน

สื่อสารมวลชนท่ีใหญท่ีสุดในโลกอาหรับ โดย SRMG เปนผูตีพิมพหนังสือพิมพ

รายวันภาษาอาหรับ Asharq Al-Awsat เผยแพรในตางประเทศ และมีบริษัท 

ในเครือตั้งอยูในซาอุดีอาระเบีย เปนผูตีพิมพหนังสือพิมพรายวันภาษาอาหรับ 

Al Eqtisadiah และหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ Arab News เผยแพร 

ในประเทศ 

 - ทรงไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลดานวิชาการ The Kant 

Medal จาก Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Islamic University of Madinah และ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดานการสงเสริมสันติภาพและความมั่นคง 

จากสถาบัน Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) 

กระทรวงการตางประเทศรัสเซีย 
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  - ทรงประสบความสำเร็จในการบริหารราชการมณฑลริยาดในหวงท่ีทรงดำรง

ตำแหนงผูวาราชการมณฑลริยาด โดยทรงพัฒนาริยาดจากเมืองขนาดกลาง 

ใหเติบโตจนกลายเปนเมืองหลวงท่ีมีความม่ังค่ังอีกเมืองหนึ่งในภูมิภาคและ

เปนศูนยกลางการเดินทางและการคาของประเทศ 

  - ทรงเขารับการผาตัดพระปฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ที่โรงพยาบาลใน

สหรัฐฯ เมื่อ ส.ค.2553 นอกจากนี้ พระพาหา (แขน) ขางซายของพระองค

ไมสามารถทำงานไดปกติ และตองเสด็จทำกายภาพอยางตอเนื่อง  

 - เม่ือ ก.พ.2558 ปรากฏรายงานอางวา ทรงพระราชทานเงินใหเจาหนาท่ี

รัฐบาล กองทัพ มูลนิธิ และสมาคมตาง ๆ ท่ัวประเทศ รวมท้ังประชาชน  

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค มูลคารวมกวา 32,000 ลาน

ดอลลารสหรัฐ 

 - ทรงมีทวิตเตอรภาษาอาหรับสวนพระองค @KingSalman ตั้งแตป 2558 

มีผูติดตามประมาณ 7.85 ลานคน 

 - ทรงไดรับการระบุจากนิตยสาร Times เม่ือ 16 เม.ย.2558 หลังจากทรงข้ึน

ครองราชยไดเพียง 3 เดือน วา ทรงเปน 1 ใน 100 ผูนำประเทศทรงอิทธิพล

ของโลกประจำป 2558 แตการจัดอันดับประจำป 2559-2563 ทรงไมติดอันดับ 

 - นิตยสาร CEOWORLD เม่ือ 18 ก.ย.2562 ระบุวา ทรงเปนกษัตริยท่ีร่ำรวย

เปนอันดับ 3 ของราชวงศกษัตริยท่ัวโลก มีมูลคาทรัพยสินรวมประมาณ 

18,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

 - ทรงประชวรโรคพระปตตะ (ถุงน้ำดี) อักเสบ และเสด็จเขารับการผาตัดและ

รักษา ท่ีโรงพยาบาล King Faisal Specialist ในกรุงริยาด เม่ือ 23 ก.ค.2563 

 

--------------------------------------------------- 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบีย 

 

สมเด็จพระราชาธิบดี และ นรม.   King Salman bin Abdulaziz Al Saud 

มกุฎราชกุมาร  รอง นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหม Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 

    Al Saud 

ประธานสภาผูทรงคุณวุฒิทางศาสนาสูงสุด   Abdulaziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Asheikh 

(Grand Mufti)   

ประธานสภาท่ีปรึกษา (Majlis al-Shura)  Abdullah ibn Muhammad al-Asheikh 

รมช.กระทรวงกลาโหม   Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 

รมว.กระทรวงมหาดไทย   Prince Abdulaziz bin Saud ฺbin Nayif Abdulaziz 

    Al Saud  

รมว.กระทรวงพิทักษชาติ   Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ   Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah bin Faisal 

    bin Farhan Al Saud 

รมว.กระทรวงพลังงาน    Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม   Prince Badr bin Abdallah bin Mohammed bin 

    Farhan Al Saud 

รมว.กระทรวงราชการพลเรือน   Sulayman bin Abdallah al-Hamdan  

รมว.กระทรวงพาณิชยและการลงทุน   Dr.Majid bin Abdullah al-Qasabi 

รมว.กระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Abdullah bin Ammar al-Sawaylah 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผน  Muhammad bin Abdullah al-Jadan 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ   Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม และสนิแร   Bandar bin Ibrahim al-Khorayef 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม น้ำ และการเกษตร Abd al-Rahman bin Abd al-Muhsin al-Fadhli 

รมว.กระทรวงการคลัง   Muhammad bin Abdullah al-Jadan 

รมว.กระทรวงกิจการฮัจญและอุมเราะฮ   Dr.Mohammed Saleh bin Taher Bantan 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข   Dr.Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah 

รมว.กระทรวงการเคหะ   Majid bin Abdullah bin Hamad al-Huqayl 

รมว.กระทรวงสารนิเทศ   Isam bin Saad bin Sayid 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา ศาสนสมบัติ   Abdullatif bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al  

และการนำอิสลาม   Ash-Shaykh 

รมว.กระทรวงยุติธรรม   Walid bin Muhammad bin Salid al-Samani 

รมว.กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม  Ahmed bin Suleiman bin Abdul Aziz Al-Rajhi  
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รมว.กระทรวงกิจการเทศบาลเมืองและชนบท Dr.Majid bin Abdullah Al Qasabi (รักษาการ) 

รมว.กระทรวงคมนาคม   Saleh bin Nasser bin Ali Al-Jasser 

รมต.แหงรัฐ    Adel bin Ahmed Al-Jubeir 

รมต.แหงรัฐ    Muhammd bin Faysal bin Jabir Abu Saq 

รมต.แหงรัฐ    Mohammad Bin Abdul Malik Al ash-Shaykh 

รมต.แหงรัฐ    Salih bin Abd al-Aziz bin Muhammad bin Ibrahim 

    Al al-Shaykh 

รมต.แหงรัฐ    Musaid bin Muhammad al-Ayban 

รมต.แหงรัฐ    Khalid bin Abdulrahman Al Issa 

รมต.แหงรัฐ    Mansur Bin Mitib bin Abd al-Aziz Al Saud 

รมต.แหงรัฐ    Fahd bin Abdallah bin Abd al-Latif al-Mubarak 

รมต.แหงรัฐ    Mutalib bin Abdallah al-Nafisa 

รมต.แหงรัฐ    Dr. Isam bin Saad bin Sayid 

รมต.แหงรัฐ    Dr. Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf 

รมต.แหงรัฐ    Turki Bin Muhammad Bin Fahd bin Abd al-Aziz 

    al Saud 

 

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

           (พ.ย.2564) 

 

 

 

 


