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ราชอาณาจักรบาหเรน 

(Kingdom of Bahrain) 

 
 

เมืองหลวง มานามา  

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหวางเสนละติจูดท่ี 26-27 องศาเหนือ กับเสนลองจิจูดท่ี 50-51 

องศาตะวันออก โดยเปนหมูเกาะในอาวอาหรับ/อาวเปอรเซีย ทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย มีพื้นที่ 

760 ตร.กม. ใหญเปนอันดับ 188 ของโลก และเล็กกวาไทยประมาณ 700 เทา  

 

อาณาเขต ไมมีพรมแดนทางบกติดตอกับประเทศใด เนื่องจากเปนหมูเกาะ โดยมีชายฝงทะเลยาวท้ังสิ้น 

161 กม. อยูหางจากชายฝงทะเลทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย 24 กม. (มี King Fahd Causeway ซ่ึงเปน

สะพานเชื่อมบาหเรน-ซาอุดีอาระเบีย ระยะทาง 25 กม. เปดใชงานเม่ือป 2529 ปจจุบันอยูระหวางการดำเนิน

โครงการกอสราง King Hamad Causeway ซ่ึงเปนสะพานเชื่อมแหงท่ี 2 โดยสรางขนานไปกับ King Fahd 

Causeway) และหางจากชายฝงทะเลตะวันตกของกาตาร 27 กม. (กำลังกอสราง Friendship Causeway 

สะพานเชื่อมบาหเรน-กาตาร ระยะทางกวา 40 กม. ถือเปน Causeway ท่ีสรางข้ึนในทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก

คาดวาจะแลวเสร็จในป 2565) 
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ภูมิประเทศ เปนหมูเกาะในอาวอาหรับ/อาวเปอรเซีย ประกอบดวย เกาะตาง ๆ 33 เกาะ เกาะท่ีใหญท่ีสุด 

คือ เกาะบาหเรน รองลงมา ไดแก เกาะ Umm an Nasan และเกาะ Sitrah ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ

เปนท่ีราบทะเลทราย จึงมีพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูกเพียง 2.1% จุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศอยูท่ีภูเขา Al Dukhan ซ่ึงมี

ความสูง 135 ม. ภัยธรรมชาติท่ีพบบอย ไดแก ภัยแลง และพายุฝุน  

 

ภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ชวง เม.ย.-ต.ค. อากาศรอนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 35 องศาเซลเซียส 

แตในชวง มิ.ย.-ก.ค. อาจสูงไดถึง 48 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ชวง พ.ย.-มี.ค. อากาศเย็นและมีฝนตกเปนครั้งคราว 

อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 10-20 องศาเซลเซียส อยางไรก็ดี ในชวง ธ.ค.-มี.ค. จะมีลมตะวันตกเฉียงเหนือ (Shamal) 

พัดปกคลุมท่ัวท้ังเกาะ ทำใหอากาศชื้นข้ึน อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 20-30 องศาเซลเซียส  

 

ประชากร 1,526,929 คน (ประมาณการ ก.ค.2564) เปนชาวบาหเรน 46% เอเชีย 45.5% อาหรับอ่ืน ๆ 

4.7% แอฟริกัน 1.6% ยุโรป 1% และอ่ืน ๆ 1.2% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 

18.45% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 78.19% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 3.36% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร

โดยรวม 79.67 ป เพศชายประมาณ 77.39 ป เพศหญิงประมาณ 82.02 ป อัตราการเกิด 12.5 คนตอประชากร 

1,000 คน อัตราการตาย 2.81 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.9% (ประมาณการ 

ป 2564) 

 

ศาสนา  อิสลาม 70.3% (ชีอะฮประมาณ 42% และซุนนีประมาณ 28%) คริสต 14.5% ฮินดู 9.8% 

พุทธ 2.5% ยูดาย 0.6% และอ่ืน ๆ 2.9% 

 

ภาษา  ภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ และมีการใชภาษาอังกฤษ ฟารซี และอุรดู  

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 97.46% (ประมาณการป 2561 ของ UNESCO Institute of Statistics) 

งบประมาณดานการศึกษาประมาณ 2.33% ของ GDP (ประมาณการป 2560 ของธนาคารโลก) บาหเรนเปน

ประเทศที่มีระบบการศึกษาภาครัฐท่ีเกาแกท่ีสุดในคาบสมุทรอาระเบีย โดยรัฐบาลเขามารับผิดชอบการจัด

การศึกษาแกประชาชนตั้งแตป 2475 ระบบการศึกษาภาครัฐ ประกอบดวย ระดับประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษา

ตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป รัฐบาลสนับสนุนคาใชจายใหท้ังหมด ท้ังคาเลาเรียน คาเครื่องแตงกาย 

คาอาหาร และคารถรับ-สง นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเอกชนสายสามัญและวิชาศาสนาอิสลามที่เปนของ

บาหเรนและนานาชาติ รวมท้ังสิ้น 48 แหง สวนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปดมหาวิทยาลัยแหงแรกของรัฐ คือ 

Gulf Polytechnic เม่ือป 2511 และปจจุบันมีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแหง อาทิ Arabian Gulf 

University ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือป 2527 โดยไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสมาชิกคณะมนตรีความรวมมือแหง

รัฐอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) ท้ัง 6 ประเทศ  
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การกอตั้งประเทศ   ราชวงศอาลเคาะลีฟะฮเขาไปมีอำนาจในบาหเรน ซ่ึงอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิ

เปอรเซีย (อิหรานในปจจุบัน) ตั้งแตป 2326 และปกครองบาหเรนอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ดี 

ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 เจาผูครองรัฐบาหเรนและรัฐรอบอาวอ่ืน ๆ อีก 8 รัฐ (กาตาร และอีก 7 รัฐท่ีกลายเปน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสในปจจุบัน) ถูกกดดันใหลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบับกับสหราชอาณาจักร สงผลให

รัฐเหลานี้ รวมท้ังบาหเรน ซ่ึงสหราชอาณาจักรเรียกวา Trucial Sheikhdoms หรือ Trucial States มีสถานะ

กลายเปนรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักร แตการท่ีสหราชอาณาจักรประกาศเม่ือป 2511 วาจะถอนตัว

จากรัฐรอบอาวท้ังหมดภายในป 2514 สรางความกังวลแกเจาผูครองรัฐบาหเรนอยางมาก เฉพาะอยางยิ่งกรณี

อิหรานอางกรรมสิทธิ์เหนือบาหเรนดวยการออกรางกฎหมายเม่ือป 2500 ประกาศใหบาหเรนเปนจังหวัดท่ี 14 

ของอิหราน แตหลังจากท่ีอิหรานยกเลิกการอางสิทธิเหนือบาหเรน เพ่ือแสดงการยอมรับตอผลการสำรวจ

ความเห็นของชาวบาหเรนท่ีสหประชาชาติจัดทำข้ึน พ.ค.2513 ซ่ึงชาวบาหเรนสวนใหญเห็นวา บาหเรนเปนรัฐ 

ท่ีมีเอกราชสมบูรณจากอิหราน ทำใหบาหเรนไมเห็นถึงความจำเปนท่ีจะตองเขารวมหารือกับ Trucial States 

เกี่ยวกับการจัดตั้งประเทศใหม หลังจากไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรและเลือกที่จะประกาศตัวเปน

รัฐเอกราชแทน โดยบาหเรนไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 15 ส.ค.2514 ตอมาเมื่อป 2545 

เชค ฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮ ซึ่งเสด็จข้ึนครองราชย เปนเจาผูครองรัฐบาหเรนตอจากพระราชบิดา

เม่ือป 2542 ทรงสถาปนาพระองคข้ึนเปนสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคแรกของบาหเรน และเปลี่ยนชื่อ

ประเทศจาก “รัฐบาหเรน” เปน “ราชอาณาจักรบาหเรน” จนถึงปจจุบัน 

 

วันชาต ิ 16 ธ.ค. (บาหเรนไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 15 ส.ค.2514 แตเปนอิสระจากการ

เปนรัฐอารักขาของสหราชอาณาจักรเม่ือ 16 ธ.ค.2514) 

 

การเมือง ระบอบราชาธิปไตยกึ่งรัฐสภา สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเปนพระประมุขของประเทศ

ภายใตรัฐธรรมนูญ หลังจากรับรองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศเม่ือ 14 ก.พ.2545 อยางไรก็ดี ในทาง

ปฏิบัติ การตัดสินใจท่ีสำคัญยังคงข้ึนอยูกับสมเด็จพระราชาธิบดี และ นรม.เปนหลัก  

 ฝายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดในการแตงต้ังหรือถอดถอน 

นรม. และ ครม. โดยสมาชิกพระราชวงศอาลเคาะลีฟะฮมักไดดำรงตำแหนงสำคัญใน ครม. เฉพาะอยางยิ่งกระทรวง

ดานความม่ันคง นรม.บาหเรนคนปจจุบัน คือ มกุฎราชกุมารซัลมาน บิน ฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮ    

(พระชนมมายุ 53 พรรษา/ป 2565) พระราชโอรสองคโตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮ 

(พระชนมพรรษา 72 พรรษา/ป 2565) เจาผูครองรัฐบาหเรนพระองคปจจุบัน ทรงไดรับการแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนง นรม.บาหเรน เม่ือ 11 พ.ย.2563 หลังจากเจาชายเคาะลีฟะฮ บิน ซัลมาน อาลเคาะลีฟะฮ นรม.บาหเรน 

(พระชันษา 85 ป/ป 2563) สิ้นพระชนมเม่ือเชาวันเดียวกัน ท้ังนี้ เจาชายเคาะลีฟะฮ อดีต นรม.บาหเรน ทรง

เปนพระปตุลา (อา) ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด ทรงดำรงตำแหนง นรม. มาตั้งแตป 2514 โดยไดรับ

การบันทึกวา ทรงเปน นรม.ท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดในโลก (49 ป/ป 2563) 
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 ฝายนิติบัญญัติ : ใชระบบ 2 สภา ประกอบดวย 1) สภาท่ีปรึกษา (Consultative Council/ 

Majlis al Shura) หรือวุฒิสภา มีสมาชิก 40 คน มาจากการแตงตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี การแตงตั้งครั้งลาสุด

เม่ือ ธ.ค.2561 และ 2) สภาผูแทนราษฎร (Council of Representatives/Majlis al Nuwab) มีสมาชิก 40 คน 

มาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระ 4 ป การเลือกตั้งครั้งแรกเม่ือ ต.ค.2545 ครั้งลาสุดเม่ือ ธ.ค.2561 และครั้งถัดไป   

ป 2565 ทั้งนี้ แมบาหเรนมีกฎหมายหามจัดตั้งพรรคการเมือง แตก็อนุญาตใหมีการจัดตั้งกลุมการเมือง 

(political societies) ได โดยกลุมการเมืองท่ีสำคัญ ไดแก 1) กลุม Al Wefaq ของชาวชีอะฮเครงจารีต แตศาลสูง

บาหเรนมีคำสั่งยุบกลุมเม่ือ มิ.ย.2559 จากขอกลาวหาของรัฐบาลบาหเรนวา กลุม Al Wefaq พยายามเคลื่อนไหว

เพ่ือลมลางรัฐบาล สรางความแตกแยกในสังคม มีสวนเก่ียวของกับกลุมท่ีมีแนวคิดหัวรุนแรงและกอการราย 

2) กลุม Waad (National Democratic Action Society) ซ่ึงเปนการรวมกลุมของชาวซุนนีกับชาวชีอะฮ      

ท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยมเครงจารีต และเปนพันธมิตรของกลุม Al Wefaq ท้ังนี้ ศาลสูงบาหเรนมีคำสั่งยุบ         

กลุม Waad เมื่อ พ.ค.2560 จากขอกลาวหาของรัฐบาลบาหเรนวา กลุม Waad เกี่ยวของกับกลุมกอการราย 

และ 3) กลุม Al Asalah กับกลุม Al Menbar ของชาวซุนนีเครงจารีต 

 ฝายตุลาการ : ระบบกฎหมายมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายอิสลาม และกฎหมายของสหราชอาณาจักร

รวมกัน ไมยอมรับการบังคับคดีของศาลระหวางประเทศ คณะผูพิพากษาศาลสูงสุดไดรับแตงตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 

ขณะที่ประธานและคณะผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมาจากการแตงตั้งโดยสภาตุลาการสูงสุด ซึ่งมี

สมเด็จพระราชาธิบดีเปนประธาน และสมาชิกมีวาระ 9 ป ไดแก ผูพิพากษาศาลสูงสุด ผูพิพากษาศาลชะรีอะฮ 

และผูพิพากษาศาลอุทธรณ 

 

เศรษฐกิจ บาหเรนเปนประเทศแรกในรัฐรอบอาวอาหรับท่ีขุดพบน้ำมันดิบตั้งแตป 2475 และทำให

เศรษฐกิจของประเทศหันมาพ่ึงพาการสงออกน้ำมันเปนหลกัแทนการคาไขมุกท่ีดำเนินมาเปนเวลาหลายรอยป 

แตการมีพ้ืนท่ีเล็กจึงทำใหมีปริมาณน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติสำรองนอยและลดนอยลง ดวยเหตุนี้รัฐบาล

บาหเรนจึงพยายามลดการพ่ึงพารายไดจากทรัพยากรน้ำมันและหันไปเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ 

สงผลใหปจจุบันบาหเรนกลายเปนศูนยกลางทางการเงิน โทรคมนาคม การสื่อสาร การตอเรือ การบิน และ

การทองเที่ยวที่สำคัญอีกแหงหนึ่งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็พยายามลดอุปสรรคทางการคา 

ดวยการจัดทำความตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งบาหเรนเปนประเทศแรก    

ในรัฐรอบอาวอาหรับท่ีประสบความสำเร็จในการจัดทำ FTA กับสหรัฐฯ เม่ือ ส.ค.2549 นอกจากนี้ รัฐบาลยัง

ผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ “Vision 2030” เพ่ือกาวข้ึนเปน

ศูนยกลางการผลิตและการลงทุนดานอุตสาหกรรมของอาวอาหรับภายในป 2573  

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก น้ำมันดิบ ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 

124.6 ลานบารเรล (มากเปนอันดับท่ี 67 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 50,000 บารเรล (ประมาณการ

ป 2562 ของ U.S. Energy Information Administration) อนึ่ง กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแหงชาติบาหเรน 

เผยแพรรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสท่ี 2/2564 ของบาหเรน เม่ือ ก.ย.2564 วาหวง เม.ย.-มิ.ย.2564 

บาหเรนมีกำลังการผลิตน้ำมันวันละ 188,433 บารเรล เปนการผลิตจากแหลงน้ำมันบนบกวันละ 42,742 บารเรล 
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และการนำเขาจากแหลง Abu Safah นอกชายฝงใกลอาวเปอรเซียท่ีบาหเรนถือครองรวมกับซาอุดีอาระเบีย

วันละ 157,937 บารเรล กาซธรรมชาติ ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 92,030 ลานลูกบาศกเมตร 

(มากเปนอันดับท่ี 53 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 230,283 ลานลูกบาศกเมตร โดยเปนการผลิตเพื่อใช

ภายในประเทศท้ังหมด ท้ังนี้ เม่ือ เม.ย.2561 บาหเรนคนพบแหลงน้ำมันและกาซธรรมชาติแหงใหมในชั้นหินดินดาน

จากแหลง Khaleej Al Bahrain บริเวณชายฝงตะวันตกของบาหเรน คาดวามีปริมาณน้ำมันดิบสำรองไมนอยกวา 

80,000 ลานบารเรล และปริมาณกาซธรรมชาติสำรองประมาณ 280,000-560,000 ลานลานลูกบาศกเมตร ถือ

เปนแหลงน้ำมันและกาซธรรมชาติขนาดใหญท่ีสุดในประเทศและในประวัติศาสตรนับตั้งแตมีการคนพบแหลง

น้ำมันในบาหเรนเม่ือป 2475 นอกจากนี้ ยังมีแรอะลูมิเนียม ซ่ึงเปนสินคาสงออกสำคัญอันดับ 2 รองจากน้ำมัน 

และทรัพยากรทางทะเล 

  

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ดีนารบาหเรน (Bahraini Dinar-BHD) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  ประมาณ 0.376 ดีนารบาหเรน : 1 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 89.55 บาท : 1 ดีนารบาหเรน (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 39,100 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2564 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.4%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 1,135 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราเงินเฟอ : 1%  

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป : 26,290 ดอลลารสหรัฐ   

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศ : 2,523 ลานดอลลารสหรัฐ (ขอมูลเม่ือป 2563 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 1,010,054 คน (ขอมูลเม่ือป 2563 ขององคกรแรงงานระหวางประเทศ)  

อัตราการวางงาน : 3.9% (ประมาณการป 2564 ของ IMF) 

ดุลการคาระหวางประเทศ : เกินดุล 1,383 ลานดอลลารสหรัฐ (เม่ือป 2563 ขององคการการคาโลก) 

มูลคาการสงออก : 14,066 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมถึงน้ำมัน (69.9%) สินคาอุตสาหกรรมตาง ๆ (21.2%) 

ผลิตภัณททางการเกษตร อาทิ อาหาร น้ำตาลทราย (3.4%) และอ่ืน ๆ (5.4%) 

ประเทศสงออกสินคาสำคัญ : ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหรัฐฯ โอมาน อียิปต จีน อินเดีย คูเวต 

เกาหลีใต ไตหวัน และเนเธอรแลนด 

มูลคาการนำเขา : 12,683 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : สินคาอุตสาหกรรม (64.1%) อาทิ รถยนต เรือ เครื่องสงสัญญาณวิทยุโทรศัพท เชื้อเพลิง แร 

รวมถึงน้ำมัน (19.8%) ผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร (14.4%) อาทิ ขาว เนื้อสัตวปก และอ่ืน ๆ (1.7%) 

ประเทศนำเขาสินคาสำคัญ : สหภาพยุโรป จีน ซาอุดีอาระเบีย บราซิล สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ญี่ปุน 

และออสเตรเลีย   



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

6 

การทหาร กองทัพบาหเรนมีกำลังพลไมมากนัก แตมียุทโธปกรณท่ีทันสมัย สวนใหญนำเขาจากสหรัฐฯ 

งบประมาณดานการทหารเม่ือป 2563 อยูท่ี 1,405 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 4.08% ของ GDP) นอกจากนี้ 

บาหเรนยังเปนท่ีตั้งกองเรือท่ี 5 ของสหรัฐฯ โดยอนุญาตใหกำลังพลสหรัฐฯ และพันธมิตรเขาไปตั้งฐานทัพ     

ท่ี Juffair ตั้งแตตนทศวรรษท่ี 1990 ปจจุบันมีกำลังพลสหรัฐฯ จำนวน 4,700 นาย และกำลังพลสหราชอาณาจักร 

จำนวน 160 นาย ประจำการอยูในบาหเรน รวมท้ังบาหเรนไดรับสถานะเปนพันธมิตรหลักนอกเนโต (Major 

Non-NATO Ally-MNNA) ของสหรัฐฯ ตั้งแตป 2546 และอนุญาตใหสหรัฐฯ นำเอาระบบปองกันขีปนาวุธเขาไป

ประจำการในบาหเรนเมื่อ ก.พ.2553 ขณะที่สหราชอาณาจักรกับบาหเรนบรรลุขอตกลงขยายความรวมมือ

ดานการทหาร เม่ือ ธ.ค.2557 เพ่ือตอบสนองภัยคุกคามความม่ันคงในตะวันออกกลาง โดยบาหเรนอนุญาต

ใหสหราชอาณาจักรเขามาจดัตั้งฐานทัพถาวรบริเวณทาเรือ Mina’ Salman เปนเวลา 30 ป เพ่ือเปนคลังอาวุธ

และเสริมกำลังแกเรือทำลายทุนระเบิด 4 ลำของสหราชอาณาจักรท่ีประจำการอยูท่ีทาเรือดังกลาวอยูแลว 

รวมท้ังเพ่ือขยายภารกิจรักษาความม่ันคงในอาวเปอรเซียของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรอยางถาวร โดยเฉพาะ

การสงเรือขนาดใหญเขาไปในอาวเปอรเซีย ท้ังนี้ การกอสรางฐานทัพดังกลาวแลวเสร็จและมีพิธีเปดอยางเปน

ทางการเม่ือ เม.ย.2561 

 กองทัพบาหเรนมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา กองกำลังปองกันประเทศบาหเรน (Bahrain 

Defense Forces-BDF) อยูในกำกับของ กห. มีกำลังพลท้ังสิ้น 8,200 นาย ประกอบดวย  

 - ทบ. มีกำลังพล 6,000 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก รถถัง (MBT) รุน M-60A3 Patton 

จำนวน 180 คัน ยานยนตลาดตระเวนหุมเกราะ (RECCE) รุน AML-90 จำนวน 22 คัน ยานยนตหุมเกราะ 

(IFV) รุน YPR-765 PRI จำนวน 25 คัน รุน AIFV-B-C25 จำนวน 42 คัน รถสายพานลำเลียงหุมเกราะ (APC) 

รุน M113A2 จำนวน 300 คัน รุน AIFV-B จำนวน 3 คัน รุน Arma (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) อาวุธปลอยนำวิถี

ตอตานรถถัง (MSL) รุน AIFV-B-Milan จำนวน 5 ลูก รุน HMMWV รุน BGM-71A TOW และรุน Kornet-EM 

(ไมปรากฏขอมูลจำนวน) รุน M40A1 จำนวน 25 ลูก และรุน MOBAT จำนวน 6 ลกู ปนใหญตอสูอากาศยาน

รุน M109A5 จำนวน 20 กระบอก รุน M110A2 จำนวน 62 กระบอก รุน L188 Light Gun จำนวน 8 กระบอก 

รุน M198 จำนวน 28 กระบอก รุน SR5 จำนวน 4 กระบอก รุน M270 MLRS จำนวน 9 กระบอก เครื่องยิงลูก

ระเบิด (MOR) รุน L16 จำนวน 12 เครื่อง รุน EIMOS จำนวน 20 เครื่อง รุน M113A2 จำนวน 12 เครื่อง 

ขีปนาวุธแบบผิวพ้ืนสูผิวพ้ืน รุน MGM-140A ATACMS (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ขีปนาวุธพิสัยใกลแบบพ้ืนสูพ้ืน 

(SRBM) รุน MGM-104A ATACMS (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) อาวุธปลอยนำวิถีตอตานอากาศยาน (SAM) 

รุน MIM-23B I-HAWK จำนวน 6 ลูก (พิสัยใกล) รุน Crotale จำนวน 7 ลูก (พิสัยกลาง) รุน 9K338 Igla 

FIM-92A รุน Stinger และรุน RBS-70 (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนใหญวิถีราบ (GUNS) รุน GDF-003/-005 

จำนวน 12 กระบอก และรุน L/70 จำนวน 12 กระบอก 

 - ทร. มีกำลังพล 700 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก เรือฟริเกต (FFGHM) ชั้น Sabha 

(เดิม คือ เรือ US Oliver Hazard Perry ของกองทัพเรือสหรัฐฯ) จำนวน 1 ลำ เรือตรวจการณเร็วติดตั้ง

อาวุธปลอยนำวิถี (PCFG) ชั้น Ahmed el Fateh จำนวน 4 ลำ เรือตรวจการณติดตั้งอาวุธปลอย (PCG) 

ชั้น Al Manama จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณ (PB) ชั้น Al Jarim จำนวน 2 ลำ และชั้น Al Riffa จำนวน 2 ลำ 
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เรือตรวจการณเร็ว (PBF) ชั้น Mk V SOC จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) ชั้น Loadmaster 

จำนวน 1 ลำ ชั้น Mashtan จำนวน 4 ลำ และชั้น Dinar จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ชั้น 

Sea Keeper จำนวน 2 ลำ นอกจากนีย้ังมีเฮลิคอปเตอรแบบลำเลียงรุน Bo-105 จำนวน 2 เครื่อง ประจำการใน ทร. 

 - ทอ. มีกำลังพล 1,500 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก เครื่องบินโจมตีเร็ว (FTR) รุน F-5E 

Tiger II จำนวน 8 เครื่อง รุน F-5F Tiger II จำนวน 4 เครื่อง เครื่องบินขับไลแบบโจมตีภาคพื้นดิน (FGA) 

รุน F-16C จำนวน 16 เครื่อง รุน F-16D จำนวน 4 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง (TPT) รุน C-130J จำนวน 

2 เครื่อง รุน B-727 จำนวน 1 เครื่อง รุน B-747 จำนวน 2 เครื่อง รุน Gulfstream II จำนวน 1 เครื่อง 

รุน Gulfstream IV จำนวน 1 เครื่อง รุน Gulfstream 450 จำนวน 1 เครื่อง รุน Gulfstream 550 จำนวน 

1 เครื่อง และรุน BAe-146 จำนวน 3 เครื่อง เฮลิคอปเตอรแบบโจมต ี(ATK) รุน AH1-E Cobra จำนวน 16 เครื่อง 

และรุน AFH1-1F Cobra จำนวน 12 เครื่อง เฮลิคอปเตอรแบบลำเลียง (TPT) รุน S-70A Black Hawk 

จำนวน 3 เครื่อง รุน 1 S-92A จำนวน 1 เครื่อง รุน UH-60L Black Hawk จำนวน 1 เครื่อง รุน UH-60M 

Black Hawk จำนวน 8 เครื่อง รุน Bell 212 (AB-212) จำนวน 11 เครื่อง และรุน Bo-105 จำนวน 3 เครื่อง 

อาวุธปลอยนำวิถีแบบอากาศสูพ้ืน (AAM) รุน AGM-65D/G Maverick รุน AIM-9P Sidewinder รุน AIM-7 

Sparrow รุน AIM-120 AMRAAM รุน TOW และระเบิดนำวิถีทำลายภาคพ้ืนดิน (BOMBS) รุน GBU10/12 

Paveway II (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

 นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังท่ีไมไดอยูในกำกับของ กห. ไดแก  

 - กองกำลังความม่ันคงพิเศษ หรือ ตร.ปราบจลาจล อยูในกำกับของ มท. มีกำลังพลประมาณ 

9,000 นาย กำลังพลสวนใหญมาจากประเทศอาหรับอ่ืน ๆ และปากีสถาน มียานยนตหุมเกราะและ

เฮลิคอปเตอรประจำการจำนวนหนึ่ง 

 - กองกำลังปองกันชายฝง อยูในกำกับของ มท. มีกำลังพลประมาณ 260 นาย มีการประจำการ

เรือตรวจการณ (PBF และ PB) ชั้นตาง ๆ จำนวนรวม 55 ลำ และเรือระบายพลขนาดใหญ (LCU) ชั้น 

Load-master II จำนวน 1 ลำ  

 - กองกำลังพิทักษชาติ (National Guard) ท่ีกอตั้งโดยพระบรมราชโองการของเชค อีซา 

อดีตเจาผูครองรัฐบาหเรน เม่ือป 2540 มีกำลังพลประมาณ 2,000 นาย ในจำนวนนี้เปนกำลังพลตางชาติ

จำนวนมาก โดยเฉพาะชาวปากีสถาน 

 

ปญหาดานความม่ันคง  

 การท่ีบาหเรนเปนประเทศขนาดเล็ก เปนปจจัยท่ีทำใหบาหเรนเลือกดำเนินนโยบายสายกลาง

และถวงดุลโลกอาหรับมุสลิมกับมหาอำนาจตะวันตกมาตลอด อยางไรก็ดี ความใกลชิดกับสหรัฐฯ จากการเปน

ท่ีตั้งกองเรือท่ี 5 ของสหรัฐฯ และการมีสถานะเปนพันธมิตรหลักนอกเนโตของสหรัฐฯ สงผลใหบาหเรนเสี่ยง

ตกเปนเปาโจมตีของกลุมกอการราย ตามท่ีเคยปรากฏรายงานวา เครือขายอัลกออิดะฮ (Al Qaida-AQ) 

พยายามจัดต้ังเครือขายปฏิบตัิการในบาหเรน โดยอาจมีเปาหมายเพ่ือโจมตีกองเรือท่ี 5 ของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน

ก็อาจถูกอิหรานหวาดระแวงวา เตรียมรวมมือกับสหรัฐฯ เพ่ือโจมตีอิหรานไดเชนกัน  
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 ปญหากรณีอิหรานอางกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนบาหเรน แมวายุติไปตั้งแตป 2513 เม่ืออิหราน

ยอมรับผลการสำรวจความคิดเห็นชาวบาหเรนท่ีสหประชาชาติจัดทำข้ึน ซ่ึงระบุวาชาวบาหเรนสวนใหญเห็นวา

บาหเรนเปนรัฐท่ีมีเอกราชอยางสมบูรณจากอิหราน แตจนถึงปจจุบันรัฐบาลบาหเรนยังหวาดระแวงวา อิหรานอาจ

พยายามขยายอิทธิพลเขาไปในบาหเรนดวยการแทรกแซงผานชุมชนชาวชีอะฮ ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญ 

(ประมาณ 42% ของประชากรท้ังหมด) หลังจากมีการชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยของชาวชีอะฮในบาหเรน

เม่ือ ก.พ.-มี.ค.2554 จนเปนเหตุใหรัฐบาลบาหเรนตองรองขอใหคณะมนตรีความรวมมือแหงรัฐอาวอาหรับ 

(Gulf Cooperation Council-GCC) สง กกล.โลพิทักษคาบสมุทร (Peninsula Shield) เขาไปชวยรักษาความสงบ

ในบาหเรน และเปนการปองปรามไมใหอิหรานขยายอิทธิพลเขาสูบาหเรน ท้ังนี้ กกล.ดังกลาวยังคงประจำการ

อยูในบาหเรนจนถึงปจจุบัน  

 การชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลของชาวอาหรับชีอะฮในบาหเรนนับจากหวงป 2554 จนถึง

ปจจุบัน ยังปรากฏอยูเปนระยะ โดยปจจุบันการชุมนุมมุงเรียกรองใหรัฐบาลบาหเรนยุติการปราบปราม

กลุมตอตานรัฐบาล โดยเฉพาะการจับกุมและลงโทษผูนำกลุมตอตานรัฐบาล รวมถึงผูมีสวนเก่ียวของ ดวยการ

เพิกถอนสัญชาติบาหเรน ประหารชีวิต และจำคุกเปนเวลาสูงสุด 15 ป ขณะท่ีการกอเหตุความไมสงบสวนใหญ

เปนการลอบวางระเบิดขนาดเล็ก ซ่ึงท่ีผานมารัฐบาลบาหเรนสามารถจับกุมผูกอเหตุและสืบสวนพบวา ผูกอเหตุ

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินและการฝกอาวุธจากกองกำลังพิทักษการปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary 

Guards Corps -IRGC) ของอิหราน และกลุมฮิซบุลลอฮในเลบานอน เชน การจับกุมสมาชิกขายงานกอการราย

จำนวน 116 คน ท่ี IRGC เขามาจัดตั้งในบาหเรน เม่ือ มี.ค. 2561 การทำลายแผนกอเหตุโจมตีในบาหเรนของ

กลุมกอการรายท่ี IRGC ใหการสนับสนุนเม่ือ ก.ย. 2563 และครั้งหลังสุดเม่ือ พ.ย.2564 กระทรวงมหาดไทย

บาหเรนจับกุมผูตองสงสัยจำนวนหนึ่ง (ไมมีการเปดเผยสัญชาติ) ขอหาวางแผนกอการรายในบาหเรน พรอมยึด

อาวุธและวัตถุระเบิด โดยอางวากลุมผูตองสงสัยมีความเชื่อมโยงกับกลุมกอการรายในอิหราน ท้ังนี้ หวงป 

2559-2563 รัฐบาลบาหเรนดำเนินมาตรการลงโทษข้ันรุนแรงตอผูกอเหตุและผูตองสงสัยท่ีมีความเชื่อมโยงกับ

อิหรานและกลุมฮิซบุลลอฮ เชน การออกคำสั่งเนรเทศชาวเลบานอนจำนวนหนึ่งออกจากบาหเรนเม่ือ 

มี.ค.2559 เนื่องจากตรวจพบวามีความเชื่อมโยงกับกลุมฮิซบุลลอฮ การตัดสินลงโทษจำเลย 51 คนซ่ึงถูกจับกุม

เม่ือป 2562 ขอหาจัดตั้งและเขารวมกลุมกอการรายท่ีมี IRGC อยูเบื้องหลังเม่ือ พ.ย.2563  
 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ABEDA, AFESD, AMF, CAEU, CICA, FAO, G-77, GCC, IAEA, IBRD, 

ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, 

ITU, ITUC, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, 

UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO และ WTO นอกจากนี้ยังมีสถานะเปนผูสังเกตการณของ IOM 
 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยบาหเรนตองการ

เปนศูนยกลางดานนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาค  มีการจัดตั ้งสถาบันวิจัย

เทคโนโลยี สวนเทคโนโลยี ศูนย Techtainment (technology interactive entertainment) และเมือง

การศึกษา โดยมีเปาหมายเปนศูนยกลางของภูมิภาคในการวิจัยและเรียนรูดาน ICT รวมท้ังเปนมหาวิทยาลัย

ออนไลนของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง 
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การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 4 แหง โดยมีทาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ Bahrain 

International Airport นอกจากนี้ ยังมีทาเรือสำคัญ 3 ทา ไดแก ทาเรือ Mina’Salman ทาเรือ Sitrah 

(ตั้งอยูบนเกาะ Sitrah หางจากเกาะบาหเรนท่ีเปนท่ีตั้งมานามา เมืองหลวง ไปทางใตประมาณ 5 กม.) และ

ทาเรือ Khalifa Bin Salman เสนทางคมนาคม มีถนนระยะทาง 5,100 กม . (ประมาณการป 2562 

ของกระทรวงโยธาธิการบาหเรน) ทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียมระยะทาง 118 กม. (ประมาณ 42 กม.อยูนอกชายฝง 

และประมาณ 76 กม.อยูบนฝง ขอมูลเม่ือ มิ.ย.2561 ของกระทรวงน้ำมันบาหเรน) การโทรคมนาคม : โทรศัพท

พ้ืนฐานใหบริการประมาณ 266,659 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ีประมาณ 1.74 ลานเลขหมาย จำนวนผูใช

อินเทอรเน็ต 99.54% ของจำนวนประชากรท้ังหมด 1.5 ลานคน (ประมาณการป 2563 ของสหภาพ

โทรคมนาคมระหวางประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ +973 รหัสอินเทอรเน็ต .bh  

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไมมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-มานามา (ประมาณ 5,358 กม.) สวนสายการบิน

ของบาหเรนท่ีบินตรงมาไทย คือ Gulf Air ใหบริการเท่ียวบินไป-กลับ มานามา-กรุงเทพฯ ทุกวัน ระยะเวลาใน

การบิน 7 ชม. 25 นาที เวลาท่ีบาหเรนชากวาไทย 4 ชม. นักธุรกิจและนักทองเท่ียวชาวไทยไดรับอนุญาตให

พำนักในบาหเรนได 30 วัน โดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา และสามารถขอตอเวลาไดอีก 14 วัน แตตองเสีย

คาธรรมเนียมเปนเงิน 25 ดีนาร ซ่ึงสามารถขอตอเวลาไดท่ีจุดผานแดนเขาบาหเรน เว็บไซตการทองเท่ียว 

http://www.btea.bh/ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. สถานการณการเมืองภายในบาหเรน ภายหลังการสิ้นพระชนมของเจาชายเคาะลีฟะฮ 

นรม.บาหเรน และการข้ึนดำรงตำแหนง นรม.บาหเรน ของมกุฎราชกุมารซัลมาน พระราชโอรสของสมเด็จ

พระราชาธิบดีฮะมัด เจาผูครองรัฐบาหเรนพระองคปจจุบัน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนิน

นโยบายตอชาวชีอะฮซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของบาหเรน เนื่องจากเคยปรากฏขาวลือวา มกุฎราชกุมารซัลมาน

ซ่ึงทรงดำรงตำแหนง รอง นรม.บาหเรน คนท่ี 1 ทรงตองการประนีประนอมและสรางความปรองดองกับ     

ชาวชีอะฮ ขณะท่ีเจาชายเคาะลีฟะฮ อดีต นรม.บาหเรน ทรงดำเนินนโยบายดวยการใชแนวทางแข็งกราว เห็นได

จากการใชกำลังปราบปรามชาวชีอะฮท่ีออกมาชุมนุมตอตานรัฐบาลบาหเรนเม่ือ มี.ค.2554 โดยมีแรงจูงใจจาก

กระแสการลุกฮือของมวลชนในโลกอาหรับ (Arab Spring) ท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศเม่ือหวงเดียวกัน         

 2. ปญหาความขัดแยงกับอิหรานท่ีอาจเกิดข้ึนอีก โดยมีปจจัยจากการดำเนินการของบาหเรน

ท่ีอาจทำใหอิหรานเกิดความหวาดระแวง ไดแก 1) บาหเรนยังคงอนุญาตให GCC ประจำการ กกล. Peninsula 

Shield ในบาหเรน ซ่ึงปจจุบันมีประมาณ 1,500 นาย เพ่ือชวยรักษาความสงบในประเทศนับตั้งแตป 2554 

และ 2) บาหเรนเสริมสรางและยกระดับความเปนพันธมิตรกับประเทศคูขัดแยงสำคัญของอิหรานในตะวันออกกลาง 

ไดแก ซาอุดีอาระเบียท่ีตองการสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของอิหรานเขาสู GCC ซ่ึงเปนเขตอิทธิพลของตน และ

อิสราเอลท่ีบาหเรนตัดสินใจฟนฟูความสัมพันธทางการทูตในระดับปกติกับอิสราเอลเม่ือ ก.ย.2563 โดยอางวา

ภัยคุกคามจากอิหรานเปนปจจัยทำใหบาหเรนตองฟนฟูความสัมพันธและรวมมือกับอิสราเอล  
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 3. ปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก 

รวมถึงบาหเรน ตั้งแตตนป 2563 โดยนับตั้งแตบาหเรนพบผูปวยโรค COVID-19 รายแรกภายในประเทศ    

เม่ือ 24 ก.พ.2563 จนถึง 31 ต.ค.2564 มีผูปวยโรค COVID-19 ในบาหเรนรวม 276,829 ราย และเสียชีวิต 

1,393 ราย (มากเปนอันดับท่ี 30 ของประเทศเอเชีย และอันดับท่ี 83 ของโลก) 

 

ความสัมพันธไทย-บาหเรน  

 บาหเรนกับไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 17 ม.ค.2520 โดยไทยให 

สอท. ณ ริยาด มีเขตอาณาครอบคลุมถึงบาหเรน ตอมา ครม.มีมติเม่ือ 12 ธ.ค.2532 ใหบาหเรนอยูใตเขตอาณา

ของ สอท. ณ คูเวตซิตี กอนการเปด สอท. ณ มานามา เม่ือ 14 ก.พ.2547 และมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมาโดย

ตลอดจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้ บาหเรนเปนหนึ่งในกลุมมิตรประเทศหลักท่ีสนับสนุนไทยอยางแข็งขันในการแกไขความ

เขาใจผิดเก่ียวกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยตอองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) และ

เปนสื่อกลางในการพยายามปรับความสัมพันธระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย 

 เจาชายเคาะลีฟะฮ อดีต นรม.บาหเรน ทรงชื่นชมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปนอยางยิ่ง อีกทั้งทรงโปรดประเทศไทยและ

อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ทรงเสด็จฯ เยือนไทยเปนประจำท้ังท่ีเปนทางการและเปนการสวนพระองค โดย

การเสด็จฯ เยือนไทยอยางเปนทางการครั้งหลังสุดของอดีต นรม.บาหเรน ระหวาง 8-10 ต.ค.2559 เพ่ือเขารวม

การประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย (ACD Summit) ครั้งท่ี 2 ท่ีไทยเปนเจาภาพ และทรงเสด็จฯ เขารวม

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เมื่อ 26 ต.ค.2560 ขณะท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีบาหเรนเสด็จฯ เยือนไทยอยางเปนทางการใน

ฐานะแขกของรัฐบาลเม่ือ 18-20 เม.ย.2556  

 การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูแทนฝายไทยครั้งหลังสุด คือ นายดอน ปรมัตถวินัย รมว.

กระทรวงการตางประเทศ เยือนบาหเรน ระหวาง 11-13 ม.ค.2563 เพื่อกระชับความสัมพันธและพบหารือ  

ทวิภาคีกับเชค คอลิด บิน อะหมัด บิน มุฮัมมัด อาล เคาะลีฟะฮ รมว.การกระทรวงการตางประเทศบาหเรน 

สวนการเยือนของผูแทนฝายบาหเรนครั้งหลังสุด คือ เชค คอลิด รมว.กระทรวงการตางประเทศบาหเรน   

เยือนไทย เพ่ือลงนามในภาคยานุวัติสารสำหรับการเขาเปนอัครภาคีของสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC)    

ในการประช ุมส ุดยอดอาเซ ียนครั ้งที ่ 35 ท่ีกรุงเทพฯ ระหวาง 2-3 พ .ย .2562 และเขาเยี่ยมคารวะ        

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นรม.  

 ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การคาไทย-บาหเรน เม่ือป 2563 มีมูลคาประมาณ 350.36 

ลานดอลลารสหรัฐ (10,992.34 ลานบาท) ลดลงจากเมื่อป 2562 ซึ่งมีมูลคาประมาณ 525.71 ลาน

ดอลลารสหรัฐ (16,422.26 ลานบาท) โดยเมื่อป 2563 ไทยสงออกมูลคา 125.81 ลานดอลลารสหรัฐ 

(3,899.50 ลานบาท) และนำเขามูลคา 224.55 ลานดอลลารสหรัฐ (7,092.84 ลานบาท) ไทยเปนฝายขาดดุลการคา 

98.74 ลานดอลลารสหรัฐ (11,955.23 ลานบาท) ขณะท่ีการคา ไทย-บาหเรน หวง ม.ค.-ต.ค. 2564 มีมูลคา

ประมาณ 310.65 ลานดอลลารสหรัฐ (9,838.92.44 ลานบาท) ไทยสงออกมูลคา 87.52 ลานดอลลารสหรัฐ 

(2,709.76 ลานบาท) และนำเขามูลคา 223.13 ลานดอลลารสหรัฐ (7,129.16 ลานบาท)       
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 สินคาสงออกหลักของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแข็งและ

สวนประกอบ ไมและผลิตภัณฑไม คอมเพรสเซอรของเครื่องทำความเย็น อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก 

ไกสดแชเย็นแชแข็ง เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว 

เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล สินคาท่ีไทยนำเขาจากบาหเรน ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป 

เคมีภัณฑ สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ปุย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว เครื่องมือเครื่องใช

เก่ียวกับวิทยาศาสตรและการแพทย ผลิตภัณฑทำจากพลาสติก เนื้อสัตวสำหรับการบริโภค ผลิตภัณฑโลหะ 

 นอกจากนี้ ท้ังสองฝายตกลงจะเปนหุนสวนยุทธศาสตรวาดวยความรวมมือเก่ียวกับความม่ันคง

ดานอาหารและพลังงานเพ่ือชดเชยสิ่งท่ีอีกฝายหนึ่งขาดไป โดยบาหเรนแสดงความสนใจท่ีจะรวมมือกับไทย   

ในดานการเกษตรผานการทำ contract farming รวมกัน ท้ังสองฝายยังบรรลุขอตกลงการจัดตั้งศูนยกระจาย

สินคาไทยในบาหเรน เพ่ือกระจายสินคาสูตลาดใน GCC แอฟริกาเหนือ เอเชียใต และเอเชียกลาง และการเรง

ผลักดันการจัดทำ FTA ในกรอบ GCC-อาเซียน แทนการจัดทำ FTA ไทย-บาหเรนท่ีลงนามรวมกันเม่ือป 2545 

ซ่ึงหากประสบความสำเร็จก็นาจะสงผลใหการคาทวิภาคีขยายตัวยิ่งข้ึน ปจจุบันมีชาวไทยในบาหเรนประมาณ 

8,000 คน สวนใหญเปนแรงงานฝมือและก่ึงฝมือ และพนักงานนวดสปา ประมาณ 3,000 คน ท่ีเหลือเปนชาวไทย

ท่ีเปนผูพำนักผิดกฎหมายประมาณ 5,000 คน และคนไทยท่ีประกอบกิจการรานอาหารไทย ชางทำผม ชางตัดเย็บ

เสื้อผา นักศึกษาไทย คนไทยท่ีสมรสกับชาวตางชาติ  

 ดานการทองเท่ียว เม่ือป 2562 มีชาวบาหเรนเดินทางมาไทยรวมท้ังสิ้น 32,123 คน ในจำนวนนี้

เปนผูขอรับการตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียวและผูไดรับยกเวนการตรวจลงตรา จำนวนรวม 30,239 คน 

(ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2561 ท่ีมีจำนวนรวม 34,160 คน) ขณะท่ีหวงป 2563 เกิดการแพรระบาดของ

โรค COVID-19 ท่ัวโลก สงผลใหท่ัวโลก รวมถึงไทยและบาหเรนใชมาตรการจำกัดการเดินทางเขา-ออก

ประเทศ ทำใหมีชาวบาหเรนเดินทางมาไทยลดลง อยูท่ี 3,211 คน ขณะท่ีหวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีชาวบาหเรน

เดินทางมาไทย รวม 709 คน  

 ขอตกลงสำคัญ ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา และวิชาการ (3 พ.ย.2544) 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือเชิงพาณิชย (10 พ.ย.2544) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งกองเงิน

ลงทุนในประเทศไทย (9 เม.ย.2545) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งศูนยกลางการคาและการกระจาย

สินคาในบาหเรน (1 พ.ค.2545) ความตกลงเพ่ือสงเสริมและคุมครองการลงทุน (21 พ.ค.2545) ความตกลง    

วาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมระดับสูง (High Joint Commission) ไทย-บาหเรน (11 มิ.ย.2545) 

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับสภาหอการคาและอุตสาหกรรม

บาหเรน (31 ส.ค.2546) ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางเอกชนไทยกับบาหเรน (22 ก.ย.2547)    

ความตกลงการบินฉบับใหม (26 เม.ย.2549) บันทึกความเขาใจวาดวยการเพ่ิมพูนความรวมมือดานน้ำมันและ

กาซธรรมชาติ (11 ธ.ค.2550) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุข (24 ม.ค.2551) 

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทยกับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมบาหเรน 

(29 มิ.ย.2552) ความตกลงวาดวยการจัดตั้งสภาธุรกิจรวม ไทย-บาหเรน (31 มี.ค.2553) บันทึกความเขาใจ  

วาดวยการจัดต้ังคลังสำรองอาหารและศูนยกระจายสินคาไทยในบาหเรน (31 มี.ค.2553) บันทึกความเขาใจ 
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วาดวยความรวมมือ ดานความม่ันคงทางอาหาร การคา และการลงทุนในผลิตภัณฑและโภคภัณฑการเกษตร 

โดยเฉพาะอาหารฮาลาล บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียว และบันทึกความเขาใจ     

วาดวยความรวมมือดานวัฒนธรรม (14 พ.ค.2555) บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแหงราชอาณาจักรบาหเรนวาดวยความ

รวมมือดานการเกษตร บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับ 

University of Bahrain และพิธีสารแกไขอนุสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรบาหเรน เพ่ือเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงรัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจาก

เงินได (25 เม.ย.2560) บันทึกความเขาใจระหวางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจบาหเรน (14 ก.พ.2561) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานความม่ันคงระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรบาหเรน (7 มี.ค.2561)  

 

--------------------------------------------------- 
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มกุฎราชกุมารซัลมาน บิน ฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮ 

(His Royal Highness Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa) 

 

ตำแหนง นรม.  

 

ประสูติ 21 ต.ค.2512 (พระชนมายุ 53 พรรษา/ป 2565) ท่ี Riffa บาหเรน ทรงเปนพระราชโอรส

พระองคท่ี 1 ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮ เจาผูครองรัฐบาหเรน 

พระองคปจจุบัน กับสมเด็จพระราชินี ซะบีกะฮ บินติ อิบรอฮีม อาลเคาะลีฟะฮ 

 

ศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 

 

การศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในบาหเรน กอนเสด็จฯ ไปศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีดานรัฐประศาสนศาสตรท่ี American University รัฐแมสซาชูเซตส สหรัฐฯ และ

ปริญญาโทดานปรัชญาและประวัติศาสตรท่ี Cambridge University สหราชอาณาจักร 

ระหวางป 2535-2537  

 

สถานภาพทางครอบครัว ทรงอภิเษกสมรสกับพระชายาฮาละฮ บินติ ดุอัยจ อาลเคาะลีฟะฮ มีพระราชโอรส 

  2 พระองค และพระราชธิดา 2 พระองค อยางไรก็ดี ทรงหยารางกับพระชายาฮาละฮ 

  ตั้งแตป 2548 และไมปรากฏขาวสารอยางเปนทางการวาทรงอภิเษกสมรสใหม 

  ขณะท่ีอดีตพระชายาฮาละฮสิ้นพระชนมแลวเม่ือ 9 มิ.ย.2561 โดยสำนักพระราชวัง

  บาหเรนมิไดเปดเผยสาเหตุ  

ประวัติการทรงงาน 

ป 2535-2538  - รองประธาน Bahrain Centre for Studies and Research (BCSR)  

ป 2538-2542  - รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

ป 2542-2551  - มกุฎราชกุมารแหงรัฐบาหเรน โดยทรงไดรับการสถาปนาใหดำรงตำแหนง

   มกุฎราชกุมาร เม่ือ 9 มี.ค.2542  
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  - ผูบัญชาการกองกำลังแหงชาติบาหเรน (Bahrain Defence Force) โดยทรง

   ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงดังกลาว เม่ือ 22 มี.ค.2542 

  - ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจบาหเรน (Bahrain Economic 

   Development Board -EDB) โดยทรงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงดังกลาว 

   เม่ือ 3 มี.ค.2545  

ป 2551-2556  - รองผูบัญชาการทหารสูงสุด โดยทรงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงดังกลาว 

   เม่ือ 6 ม.ค.2551 

ป 2556-2563  - รอง นรม.บาหเรน คนท่ี 1 โดยทรงไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงดังกลาว 

   เม่ือ  มี.ค.2556 

11 พ.ย.2563 - ปจจุบัน - นรม. คนท่ี 2 ของบาหเรน  

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

  - Order of Sheikh Isa ibn Salman Al Khalifa, 1st class ของบาหเรน 

  - Order of Ahmad the Conqueror, 1st Class ของบาหเรน 

  - King Hamad Order of the Renaissance, 1st Class ของบาหเรน  

  -  Order of Bahrain, 1st Class ของบาหเรน 

  - Haward Medal, 1st Class ของบาหเรน 

  - Grand Cordon of the Supreme Orders of the Renaissance ของจอรแดน  

  - Grand Collar of the Order of Sikatuna ของฟลิปปนส เม่ือ 11 พ.ย.2544 

  - Order of the Liberation, 1st ของคูเวต 

  - Collar of the Order of Etihad ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส   

 

ขอมูลท่ีนาสนใจ 

  - ทรงกอตั้ง Crown Prince’s International Scholarship Programme (CPISP) 

เม่ือป 2542 เพ่ือใหทุนการศึกษาแกเยาวชนบาหเรนท่ีมีความสามารถโดดเดน

ไปศึกษาตอตางประเทศเพ่ือกลับมาพัฒนาประเทศ 

  - ทรงดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการบังคับใชกฎหมายภายใต National 

Action Charter of Bahrain เม่ือป 2544 ซ่ึงเปนแนวทางพัฒนาประเทศ     

ในหลาย ๆ ดาน  

  - ทรงดำรงตำแหนงที่สำคัญทางดานการเงินอีกหลายตำแหนง เชน ประธาน

คณะกรรมการผูบริหารกองทุน BCSR ผูบริหารระดับสู งของNational 

Resources and Economic Security ประธานกรรมการโครงการ Labor 

Market Regulatory Market (LMRA) และ Labor Fund (Tamkeen) 
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  - ทรงมีบทบาทผลักดันการสงเสริมและพัฒนาบาหเรนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะ

ดานเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  - ทรงโปรดการยิงปน การดำน้ำ และการแขงรถ 

   - ทรงผลักดันใหบาหเรนเปนประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีจัดการ

แขงขันรถฟอรมูลาวัน โดยมีการกอสรางสนามแขงรถฟอรมูลาวัน (Bahrain 

International Circuit) กลางทะเลทรายแหงแรกของประเทศและภูมิภาค      

ท่ีเมือง Sakhir และจัดการแขงขันรถฟอรมูลาวันท่ีสนามดังกลาวเปนครั้งแรก

เม่ือป 2547  

    

--------------------------------------------------- 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีบาหเรน 

 

สมเด็จพระราชาธิบดี King Hamad bin Isa Al Khalifa  

นรม. และ มกุฎราชกุมาร Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa  

รอง นรม. คนท่ี 1  Shaikh Mohammad bin Mubarak Al Khalifa 

รอง นรม.  Shaikh Ali bin Khalifa Al Khalifa  

รอง นรม.  Jawad bin Salem Al Arrayed 

รอง นรม.  Shaikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Lieutenant General Shaikh Rashid bin Abdullah 

  Al Khalifa 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani 

รมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแหงชาติ  Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Dr. Majid bin Ali Al Nuaimi 

รมว.กระทรวงกิจการไฟฟาและน้ำ Wael bin Nasser Al Mubarak 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกิจการศาสนาอิสลาม Shaikh Khalid bin Ali bin Abdulla Al Khalifa 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ กิจการเทศบาลเมือง Essam bin Abdulla Khalaf 

รมว.กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม Jameel bin Mohammed Ali Humaidan  

รมว.กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคม Kamal bin Ahmed Mohammed  

รมว.กระทรวงการเคหะ  Bassem bin Yacoub Al Hamer  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Faeqa bint Saeed Al-Saleh 

รมต.แหงรัฐดานกิจการเยาวชนและกีฬา Aymen Tawfiq Almoayyed 

รมว.แหงรัฐดานกิจการกลาโหม Lieutenant General Abdulla Al Nuaimi 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย และ Zayed bin Rashid Al Zayani 

การทองเท่ียว 

รมว.กระทรวงน้ำมัน Shaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa 

รมต.แหงรัฐดานกิจการคณะรัฐมนตรี  Mohammed bin Ebrahim Al Mutawa  

รมต.แหงรัฐดานกิจการสภาท่ีปรึกษาและรัฐสภา Ghanim bin Fadhel Al Buainain 

รมต.แหงรัฐดานกิจการสารสนเทศ Ali bin Mohammed Al-Rumaihi 

 

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

                   (พ.ย.2564) 


