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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

(United Arab Emirates-UAE) 

 

 

เมืองหลวง อาบูดาบี 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหวางเสนละติจูดท่ี 

22-26 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหวางเสนลองจิจูดท่ี 51-56 

องศา 5 ลิปดาตะวันออก ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของ

คาบสมุทรอาระเบีย ริมอาวเปอรเซีย มีพ้ืนท่ี 83,600 ตร.กม . 

ใหญเปนอันดับ 116 ของโลก และมีขนาดประมาณ 1 ใน 6 

ของไทย รัฐท่ีใหญท่ีสุดของ UAE คือ รัฐอาบูดาบีซ่ึงมีพ้ืนท่ี 

67,340 ตร.กม. (ประมาณ 87% ของ UAE) สวนรัฐท่ีเล็กท่ีสุด 

คือ รัฐอัจญมานซ่ึงมีพ้ืนท่ี 260 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 

1,066 กม. และมีชายฝงยาว 1,318 กม. 
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อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับอาวเปอรเซีย (ประมาณ 1,000 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอาวโอมาน ชองแคบฮอรมุซ และโอมาน (609 กม.) 

  ทิศใตและตะวันตก ติดกับซาอุดีอาระเบีย (457 กม.) 

 

ภูมิประเทศ ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) พ้ืนท่ีสวนใหญตั้งอยูบนคาบสมุทรอาระเบีย เชน พ้ืนท่ีในภาคเหนือ 

ซึ่งเปนชายฝงที่ทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝงตอนลางของอาวอาหรับหรืออาวเปอรเซีย และเหมาะกับ

การสรางทาเรือ สวนพ้ืนท่ีภาคใตตะวันออก และตะวันตก เปนทะเลทรายกวางใหญ ซ่ึงบรรจบกับอัรรุบอัลคอลี 

(Empty Quarter) ซ่ึงเปนเขตทะเลทรายทุรกันดารทางใตของซาอุดีอาระเบีย และมีโอเอซิสท่ีสำคัญ 2 แหง 

ไดแก ลีวา และอัลบุรอยมี ซึ่งเปนแหลงน้ำใตดินขนาดใหญที่เพียงพอตอการจัดตั้งเปนชุมชนถาวร และ

การเพาะปลูก และ 2) ดินแดนหมูเกาะในอาวเปอรเซียหลายรอยเกาะ ซึ่งบางแหงยังมีปญหาพิพาทใน

การอางกรรมสิทธิ์กับกาตารและอิหรานซ่ึงเปนประเทศเพ่ือนบาน อยางไรก็ดี เกาะขนาดเล็กและแนวปะการัง

จำนวนมาก รวมท้ังแนวสันทรายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามกระแสน้ำและลมพายุ ทำใหการเดินเรือใกล

แนวชายฝงตองใชความระมัดระวัง พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมดในประเทศ 4.6% 

 

ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู ไดแก ฤดูรอน พ.ค.-ก.ย. อากาศรอนจัดและความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 32-48 

องศาเซลเซียส เฉพาะอยางยิ่ง ก.ค.-ส.ค. เปนชวงท่ีรอนท่ีสุดของป โดยบริเวณท่ีราบชายฝงทะเล อาจมีอุณหภูมิ

สูงกวา 50 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ต.ค.-เม.ย. อากาศไมหนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ย 15-30 องศาเซลเซียส 

โดยชวง พ.ย.-มี.ค. อาจมีฝนตกเล็กนอย สวนชวง ม.ค.-ก.พ. อากาศจะเย็นกวาปกติ มีอุณหภูมิประมาณ 10-14 

องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีประสบเปนประจำ ไดแก พายุฝุนทรายซ่ึงสรางปญหาดานทัศนวิสัยอยางรุนแรง 

 

ประชากร 9,856,612 (ประมาณการ ก.ค.2564) เปนชาว UAE 11.6% เอเชียใต 59.4% (อินเดีย 

บังกลาเทศ ปากีสถาน และอ่ืน ๆ) อียิปต 10.2% และอ่ืน ๆ (ชาวตะวันตกและเอเชียตะวันออก) 18.8% 

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ ไดแก วัยเด็ก (0-14 ป) 14.45% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 83.92% 

และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 1.9% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 79.37 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 78.04 ป 

อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 80.78 ป อัตราการเกิด 10.87 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 1.51 คน

ตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.62% (ประมาณการ ป 2564) 

 

ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม มีผูนับถือ 76% (ซุนนีประมาณ 61% และชีอะฮประมาณ 15%) 

คริสต 9% และศาสนาอ่ืน ๆ (ฮินดู พุทธ ยิว) 15%  

 

ภาษา ภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ แตมีการใชภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในแรงงานชาวตางชาติ 

เชน ภาษาฮินดี ภาษา Malayam (ภาษาทองถ่ินของรัฐเกรละทางภาคใตของอินเดีย) ภาษาอุรดู ภาษาปาทาน 

ภาษาตากาล็อก และภาษาฟารซี  
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การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 97.6% (ประมาณการป 2562) การศึกษาระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา 

อยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีการจัดตั้งสภาการศึกษาของแตละรัฐ เพ่ือทำหนาท่ี

ขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล นักเรียนชาว UAE ท่ีเขาศึกษาในโรงเรียนของรัฐไดรับการศึกษาฟรี 

ภาษาท่ีใชในการเรียนการสอน คือ ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง มีโรงเรียนรัฐและเอกชน 

รวมถึงโรงเรียนเอกชนนานาชาติท่ัวประเทศรวมกวา 1,260 แหง การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ไดแก UAE University, Zayed University และ Higher Colleges of Technology และมหาวิทยาลัยเอกชน 

ไดแก  American Universities of Sharjah and Dubai, Sharjah University, Abu Dhabi University, 

Al Hosn University, Khalifa University of Science and Technology และ Masdar Institute for Science 

and Technology รวมท้ังมีมหาวิทยาลัยตางชาติท่ีเขาไปจัดตั้งวิทยาเขตใน UAE เชน มหาวิทยาลัย Sorbonne 

ของฝรั่งเศส New York University และ Johns Hopkins’ Bloomberg School of Public Health ของสหรัฐฯ 

 

การกอตั้งประเทศ ดินแดนท่ีเปน UAE ในปจจุบันเคยเปนสวนหนึ่งของ Trucial States หรือ Trucial 

Sheikdoms โดยเรียกตามขอตกลงหยุดยิงทางทะเลท่ีจัดทำข้ึนเม่ือป 2396 ระหวางสหราชอาณาจักรกับผูนำ 

(เชค) ชาวอาหรับเผาตาง ๆ ในดินแดนนี้ รวม 9 รัฐ ไดแก กาตาร บาหเรน อาบูดาบี ดูไบ ชารจาห (ชาริเกาะฮ) 

อัจญมาน อุมมุลกูวัยน รอสอัลคอยมะฮ และฟุญัยเราะฮ เพื่อเปนหลักประกันวาเสนทางการคาทางเรือ

ของสหราชอาณาจักรไปยังอินเดียจะไมถูกรบกวน ตอมาเม่ือป 2435 ท้ังสองฝายลงนามในสนธิสัญญาท่ีระบุวา 

สหราชอาณาจักรจะใหการอารักขารัฐเหลานี้จากการรุกรานทั้งทางบกและทางทะเล จนกระทั่งป 2511 

สหราชอาณาจักรประกาศความตองการท่ีจะยุติการอารักขาใหรัฐเหลานี้ทราบและยืนยันการตัดสินใจดังกลาวอีกครั้ง

เม่ือ มี.ค.2514 ผูนำ Trucial States ท้ัง 9 รัฐ จึงหารือรวมกันเก่ียวกับการจัดตั้งเปนสหภาพแหงรัฐอาหรับเอมิเรตส 

(Union of Arab Emirates) แตไมไดขอยุติ ทำใหบาหเรนและกาตารประกาศตัวเปนรัฐเอกราชฝายเดียวเ ม่ือ ส.ค. 

และ ก.ย.2514 ตามลำดับ กอนจะไดรับเอกราชอยางสมบูรณเม่ือสนธิสัญญาสหราชอาณาจักร Trucial States 

สิ้นสุดลงอยางเปนทางการเม่ือ 1 ธ.ค.2514 อยางไรก็ดี เชค ซายิด บิน สุลฏอน อาลนะหยาน เจาผูครองรัฐอาบูดาบี 

กับเชค รอชิด บิน ซะอีด อาลมักตูม เจาผูครองรัฐดูไบ ยังมุงม่ันจะสถาปนาสหภาพดังกลาวตอไป โดยจัดทำ

รางรัฐธรรมนูญเตรียมไวลวงหนากอนจะเสนอใหเจาผูครองรัฐท่ีเหลือเพ่ือพิจารณา ผลการพบหารือของผูนำรัฐ

ท่ีเหลือ 7 รัฐ (อาบูดาบี ดูไบ ชารจาห อัจญมาน อุมมุลกูวยัน รอสอัลคอยมะฮ และฟุญัยเราะฮ) เม่ือ 2 ธ.ค.2514 

นำไปสูการประกาศจัดตั้งประเทศใหมในชื่อ “สหรัฐอาหรับเอมิเรตส” (United Arab Emirates-UAE) 

โดยมีอาบูดาบีเปนเมืองหลวง พรอมกับประกาศใชรัฐธรรมนูญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในคราวเดียวกัน 

โดยมี 6 รัฐเขารวม ยกเวนรอสอัลคอยมะฮ ท่ีเขารวมภายหลังเม่ือตนป 2515 

 

วันชาต ิ 2 ธ.ค. (วันสถาปนาสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเม่ือป 2514) 

 

การเมือง การปกครองของ UAE เปนการผสมผสานระหวางระบอบสหพันธรัฐ (Federation) กับ

ระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับป 2514 กำหนดใหสภาผูปกครองสูงสุด (Federal 

Supreme Council) ซ่ึงประกอบดวยเจาผูครองรัฐ (อมีร หรือ Emir) ท้ัง 7 รัฐ คัดเลือกผูดำรงตำแหนง
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ประธานาธิบดี เพื่อทำหนาที่เปนพระประมุขของรัฐ แตในทางปฏิบัติตำแหนงประธานาธิบดีจะเปนของ

เจาผูครองรัฐอาบูดาบี และตำแหนง นรม.จะเปนของเจาผูครองรัฐดูไบ ประธานาธิบดี UAE พระองคปจจุบันคือ 

เชค เคาะลีฟะฮ บิน ซายิด อาลนะหยาน (พระชนมพรรษา 74 พรรษา/ป 2565) เจาผูครองรัฐอาบูดาบี ทรง

ดำรงตำแหนงมาตั้งแต 3 พ.ย.2547 โดยสภาผูปกครองสูงสุดมีมติครั้งหลังสุดเม่ือ 6 พ.ย.2562 ใหเชค เคาะลีฟะฮ 

เจาผูครองรัฐอาบูดาบี ทรงดำรงตำแหนงประธานาธิบดี UAE ตอเนื่องเปนสมัยที่ 4 โดยจะครบวาระ

การดำรงตำแหนงใน พ.ย.2566 สวนรองประธานาธิบดี และ นรม.UAE พระองคปจจุบันคือ เชค มุฮัมมัด บิน 

รอชิด อาลมักตูม (พระชนมพรรษา 73 พรรษา/ป 2565) เจาผูครองรัฐดูไบ โดยสภาผูปกครองสูงสุดมีมติให

ทรงดำรงตำแหนงรองประธานาธิบดี และ นรม.UAE มาตั้งแต 5 ม.ค.2549 และ 11 ก.พ.2549 ตามลำดับ 

 ฝายบริหาร : มีสภาผูปกครองสูงสุด (Federal Supreme Council) ซ่ึงประกอบดวยเจาผูครองรัฐ

ท้ัง 7 รัฐ เปนองคกรท่ีมีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ แตเจาผูครองรัฐอาบูดาบีและรัฐดูไบมีสิทธิออกเสียงยับยั้ง 

จัดประชุมปละ 4 ครั้ง ทำหนาท่ีวางกรอบนโยบาย ตรากฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย และใหสัตยาบันสนธิสัญญา

ระหวางประเทศ มีอำนาจในการคัดเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ซ่ึงมีวาระดำรงตำแหนง 5 ป 

ประธานาธิบดีมีอำนาจแตงตั้ง นรม.และ ครม. โดย ครม.มีหนาท่ีดำเนินนโยบายดานความม่ันคง การทหาร 

การตางประเทศ การใหสัญชาติ การเงิน-การธนาคาร แรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข การสื่อสารและ

โทรคมนาคม การควบคุมการจราจรทางอากาศ การออกทะเบียนอนุญาตสำหรับอากาศยาน และการสงผูราย

ขามแดน ท้ังนี้ อำนาจหนาท่ีอ่ืนใดท่ีมิไดมอบหมายใหรัฐบาลกลางใหถือวาเปนอำนาจของแตละรัฐท่ีจะ

ดำเนินการเองได 

 ฝายนิติบัญญัติ : เปนแบบสภาเดี่ยว คือ สภาสหพันธแหงชาติ (Federal National Council 

หรือ Majlis al-Ittihad al-Watani) มีสมาชิก 40 คน ในจำนวนนี้ 20 คน มาจากการแตงตั้งโดยเจาผูครองรัฐ

แตละรัฐ ตามที่รัฐของตนไดรับโควตา และอีก 20 คน มาจากการเลือกตั้งโดยคณะผูเลือกตั้ง 337,738 คน 

วาระการดำรงตำแหนง 4 ป การเลือกตั้งครั้งหลังสุดมีข้ึนเม่ือ 5 ต.ค.2562 และครั้งตอไปจะมีข้ึนใน ต.ค.2566  

มีอำนาจท่ีจำกัดแคเพียงตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลดวยการใหคำแนะนำ รวมท้ังอภิปรายรางงบประมาณ

ประจำปและรางกฎหมายอ่ืน ๆ แตไมมีอำนาจแกไขหรือยับยั้งไมใหออกกฎหมายได นอกจากนี ้ยังอภิปรายเก่ียวกับ

สนธิสัญญาระหวางประเทศ แตไมมีอำนาจในการใหสัตยาบัน สวนการจัดตั้งพรรคการเมือง ไมสามารถกระทำได 

เนื่องจากทางการไมอนุญาต 

 ฝายตุลาการ : มีความเปนอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  โดยมีศาลสูงสุดแหง

สหพันธรัฐ (Federal Supreme Court) ซ่ึงประธานศาลสูงสุดและคณะผูพิพากษารวม 4 คน มาจากการแตงตั้ง

โดยประธานาธิบดีและไดรับการอนุมัติจากสภาผูปกครองสูงสุด ระบบศาลสูงสุดแหงสหพันธแบงเปน 

ศาลปกติท่ีพิจารณาคดีอาญา คดีแพง และพาณิชย โดยใชระบบประมวลกฎหมาย (civil law หรือกฎหมาย

ลายลักษณอักษร) กับศาลศาสนาอิสลามที่พิจารณาคดีครอบครัวและมรดก รวมทั้งขอขัดแยงทางศาสนา 

โดยใชบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ) อยางไรก็ดี รัฐดูไบและรอสอัลคอยมะฮไมไดข้ึนกับศาลสูงสุด

แหงสหพันธ นอกจากนี้แตละรัฐยังมีศาลยุติธรรมของตนแยกจากศาลสูงสุดแหงสหพันธ 
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เศรษฐกิจ มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และเปนประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ

เปนอันดับ 2 รองจากซาอุดีอาระเบีย รวมท้ังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ (IMF) จัดให UAE เปนประเทศพัฒนาแลวและมีรายไดสูงมาต้ังแตป 2557 ขณะท่ี World 

Economic Forum จัดให UAE อยูในกลุมประเทศท่ีมีความกาวหนาในการพัฒนาเศรษฐกิจมากท่ีสุดของโลก

และเม่ือ มิ.ย.2564 สถาบันการจัดการนานาชาติหรือ Institute for Management Development (IMD) 

ในสวิตเซอรแลนด ประเมินขีดความสามารถในการแขงขันและประสิทธิภาพดานเศรษฐกิจของ UAE อยูท่ี

อันดับ 9 ของประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหมด 64 ประเทศท่ัวโลก ท้ังนี้ การคนพบแหลงน้ำมันในรัฐอาบูดาบีและ

ผลิตเพ่ือสงออกไดเปนครั้งแรกเม่ือป 2505 ตามมาดวยการสงออกน้ำมันของรัฐดูไบเม่ือป 2512 ซ่ึงเกิดข้ึนกอน

การรวมประเทศ ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของรัฐเล็ก ๆ เหลานี้ จากเดิมที่เคยพึ่งพาการคาไขมุกและการประมง

เปนหลัก ไปเปนพ่ึงพาการสงออกน้ำมันและกาซธรรมชาติซ่ึงเปนรายไดภาครัฐท่ีสำคัญท่ีสุดและถูกนำมาใช

พัฒนาประเทศดานตาง ๆ จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ สภาพท่ีตั้งของประเทศท่ีอยูระหวางภูมิภาคเอเชีย ยุโรป 

และแอฟริกา เปนปจจัยท่ีทำให UAE กลายเปนศูนยกลางการคา การธนาคาร และการคมนาคมในตะวันออกกลาง 

โดยเฉพาะการเปนแหลงขนถายและสงตอสินคาไปยังประเทศอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกภูมิภาค 

 รัฐบาล UAE กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Abu Dhabi Economic Vision 2030) 

ระยะ 25 ป (ระหวางป 2548-2573) แบงเปน 4 ชวง ไดแก ระยะท่ี 1 (Pre-Vision) ระหวางป 2548-2549  

ระยะที่ 2 ระหวางป 2550-2556 ระยะที่ 3 ระหวางป 2557-2562 และระยะที่ 4 ระหวางป 2563-2573 

โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ังนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต  

Abu Dhabi Economic Vision 2030 รัฐบาลเรงสงเสริมการคาและการลงทุนในประเทศ การเพ่ิมบทบาท

ภาคเอกชนใหมีสวนรวมพัฒนาและสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสนับสนุนใหตางชาติเขามา

ลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี (Economic Free Zone) โดยเนนการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมีเนียม 

ปโตรเคมี การบินและอวกาศ เวชภัณฑ การทองเท่ียว เทคโนโลยีดานพลังงานและพลังงานทางเลือก รวมถึง

การใช UAE เปนฐานกระจายสนิคา ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รัฐบาลเรงสงเสริมการลงทุนในโครงสราง

พ้ืนฐานขนาดใหญหลายแหงรวมมูลคากวา 350,000 ลานดอลลารสหรัฐ เชน การกอสรางอาคาร Burj Khalifa 

อาคารสูงท่ีสุดในโลกท่ีเปดใชอยางเปนทางการเม่ือ 4 ม.ค.2553 การสรางทาอากาศยานนานาชาติ Al Maktoum  

ท่ีใชงบประมาณกอสรางมากท่ีสุดในโลก คาดวาจะแลวเสร็จในป 2565 และโครงการกอสราง Masdar City 

หรือเมืองเศรษฐกิจใหมทางตะวันออกเฉียงใตของรัฐอาบูดาบี โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกลางดานการวิจัย

พัฒนาและธุรกิจพลังงานทางเลือกแบบครบวงจร พรอมจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 

ท่ีสามารถรองรับประชากรประมาณ 40,000 คน รวมท้ังโรงงานและบริษัทมากกวา 100 แหง คาดวาจะแลว

เสร็จในป 2573 

 นโยบายเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ไดแก การสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Diversification) 

ดวยการสงเสริมภาคการบริการและการผลิตในอุตสาหกรรม เพ่ือลดการพ่ึงพารายไดจากน้ำมันและการสงเสริม

การจางแรงงานชาว UAE (Emiratization) เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานตางชาติ 
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 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ น้ำมันดิบ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 107,000 

ลานบารเรล (มากเปนอันดับ 7 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 2.778 ลานบารเรล และสงออกไดวันละ 2.418 

ลานบารเรล กาซธรรมชาติ มีปริมาณสำรองที่พิสูจนทราบแลว 7.726 ลานลานลูกบาศกเมตร (มากเปน

อันดับ 6 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 55,064 ลานลูกบาศกเมตร และสงออกไดวันละ 8.766 ลานลูกบาศกเมตร 

(ประมาณการป 2563 ของ OPEC) 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :   ดิรฮัม (Dirham - AED) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  3.67 ดิรฮัม : 1 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  9.22 บาท : 1 ดิรฮัม (ธ.ค.2564) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 354,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2564 ของ IMF) 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ : 2.4%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 39,640 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราเงินเฟอ : 2%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 43,540 ดอลลารสหรัฐ  

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศและทองคำ: 106,702 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2563 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 6.82 ลานคน (เปนแรงงานชาวตางชาติประมาณ 85% ประมาณการป 2563 ขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ) 

อัตราการวางงาน : 5%  

ดุลการคาตางประเทศ : เกินดุล 93,537 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2563 ขององคการการคาโลก) 

มูลคาการสงออก : 319,278 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : น้ำมันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืน ๆ (57.5) ผลิตภัณฑและสินคาอุตสาหกรรมตาง ๆ 

เชน เครื่องจักรกลไฟฟา คอมพิวเตอร ยานพาหนะ ผลิตภัณฑพลาสติก อากาศยาน (33.9%) สินคาอ่ืน ๆ รวมถึง

การสงออกสินคาตอไปประเทศท่ีสาม (re-export) (4.9%) และผลิตภัณฑการเกษตรและอาหาร (3.6%)  

ประเทศสงออกสินคาสำคัญ : ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย อิรัก สวิตเซอรแลนด สหภาพยุโรป โอมาน อิหราน  

คูเวต ฮองกง สหรัฐฯ จีน เบลเยียม และบาหเรน 

มูลคาการนำเขา : 225,741 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : ผลิตภัณฑและสินคาอุตสาหกรรมตาง ๆ (64.6%) ผลิตภัณฑการเกษตรและอาหาร เชน 

น้ำตาลทราย ขาว เนื้อสัตวและเครื่องในสัตวปก (7.13%) เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ (23.9%) 

และสินคาอ่ืน ๆ (4.4%) 

ประเทศนำเขาสินคาสำคัญ : จีน สหภาพยุโรป อินเดีย สหรัฐฯ ญี่ปุน เยอรมนี ตุรกี สหราชอาณาจักร อิตาลี 

ฮองกง และฝรั่งเศส 
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การทหาร เม่ือป 2563 UAE ใชงบประมาณดานการทหาร 19,826 ลานดอลลารสหรัฐ (5.6% ของ GDP) 

นอกจากนี้ UAE ยังเปนเจาภาพ International Defence Exhibition & Conference (IDEX) ซ่ึงเปนงานจัดแสดง

อาวุธและการประชุมดานการทหารท่ีใหญท่ีสุดในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) เปนประจำทุก 2 ป 

ครั้งหลังสุดจัดข้ึนระหวาง 21-25 ก.พ.2564 ขณะเดียวกัน UAE ยังเปนพันธมิตรทางทหารท่ีใกลชิดกับสหรัฐฯ 

โดยอนุญาตให ทอ. และ ทร.สหรัฐฯ เขาใชฐานทัพอากาศ Al Dhafra ของ ทอ.UAE ซ่ึงตั้งอยูทางใตของ

รัฐอาบูดาบี และทาเรือ Jabel Ali ท่ีรัฐดูไบ เปนฐานสงกำลังบำรุงสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ 

ในชวงสงครามอาวเปอรเซียเม่ือป 2534 เพ่ือชวยปลดปลอยคูเวตจากการรุกรานของอิรัก สงครามอัฟกานิสถาน

เม่ือป 2544 เพ่ือโคนลมกลุมตอลิบัน สงครามอิรักเม่ือป 2546 เพ่ือโคนลมประธานาธิบดีซัดดัม ฮุเซน และ

สงครามตอตานการกอการรายใน Horn of Africa โดยมีเจาหนาท่ีทหารสหรัฐฯ ประจำการอยูใน UAE ประมาณ 

5,000 นาย และทั้งสองประเทศยังลงนามขอตกลงความรวมมือดานกลาโหม (Defence Cooperation 

Agreement-DCA) เม่ือ พ.ค.2560 เพ่ือยกระดับและสงเสริมความเปนหุนสวนทางการทหาร รวมถึงความรวมมือ

ดานการปองกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัยในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ UAE ยังอนุญาตใหฝรั่งเศส

เขาไปตั้งฐานทัพถาวร Peace Camp ท่ีฐานทัพอากาศ Al Dhafra และฐานทัพเรือที่ทาเรือ Mina Zayed 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี บริเวณชายฝงใกลชองแคบฮอรมุซในอาวอาหรับ/อาวเปอรเซียตั้งแต 

พ.ค.2552 โดยมีเจาหนาท่ีทหารฝรั่งเศสประจำการประมาณ 650 นาย นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังตางชาติจาก

ออสเตรเลีย 400 นาย สหราชอาณาจักร 200 นาย เกาหลใีต 170 นาย และอิตาลี 106 นาย ประจำการใน UAE ดวย 

 กองทัพแหงชาติของ UAE มีชื่ออยางเปนทางการวา กองกำลังปองกันสหภาพ (Union 

Defence Force) กองบัญชาการอยูท่ีอาบูดาบี กำลังพลรวมประมาณ 63,000 นาย รับผิดชอบการปกปองอธิปไตย

และบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐท้ัง 7 ของ UAE ประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. โดยประธานาธิบดี UAE 

ทรงเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหนง 

 - ทบ. มีกำลังพล 44,000 นาย อาวุธสำคัญ ไดแก รถถัง (MBT) รุน Leclerc จำนวน 338 คัน 

และรุน AMX-30 จำนวน 45 คัน รถถัง (LT/TK) รุน FV 101 Scorpion จำนวน 76 คัน ยานยนตลาดตระเวน

หุมเกราะ (RECCE) รุน AML-90 จำนวน 49 คัน และรุน VBL จำนวน 24 คัน รถทหารราบ (IFV) รุน AMX-10P 

จำนวน 15 คัน และรุน BMP-3 จำนวน 390 คัน รถสายพานลำเลียงหุมเกราะ (APC) รุน AAPC จำนวน 136 คัน 

รุน EE-11 Urutu จำนวน 120 คัน รุน AMV จำนวน 45 คัน และรุน VAB จำนวน 20 คัน ยานยนตหุมเกราะ 

ปองกันการลาดตระเวน (PPV) รุน Caiman จำนวน 465 คัน รุน Maxxpro LWB จำนวน 680 คัน รุน Nimr 

Hafeet 630A จำนวน 150 คัน และรุน Nimr Hafeet จำนวน 45 คัน ยานยนตหุมเกราะอเนกประสงค (AUV) 

รุน M-ATV จำนวน 650 คัน รุน Nimr Adjban และรุน Nimr Jais (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) อาวุธปลอยตอตาน

รถถัง (MSL) แบบ self-propelled รุน HOT จำนวน 20 ลูก และรุน Nimr Adjban 440A จำนวน 115 ลูก 

และแบบ MANPATS รุน FGM-148 Javelin รุน Milan และรุน TOW (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนไรแรง

สะทอนถอยหลัง (RCL) รุน Carl Gustav (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนใหญตอสูอากาศยาน แบบ self-propelled 

รุน G6 จำนวน 78 กระบอก รุน M109A3 จำนวน 85 กระบอก และรุน Mk F3 จำนวน 18 กระบอก แบบลากจูง 

(TOWED) รุน L118 จำนวน 73 กระบอก รุน Type-59-I จำนวน 20 กระบอก และรุน AH-4 จำนวน 6 กระบอก 
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แบบ MRL รุน Firos-25 จำนวน 48 กระบอก รุน Jobaria จำนวน 2 กระบอก รุน Type-90 (ไมปรากฏขอมูล

จำนวน) รุน M142 HIMARS จำนวน 32 กระบอก และรุน 9A52 Smerch จำนวน 6 กระบอก แบบ MOR 

รุน Brandt (81 mm) จำนวน 20 กระบอก รุน L16 จำนวน 114 กระบอก รุน Brandt (120 mm) จำนวน 

21 กระบอก และรุน RG-31 MMP Agrab Mk2 จำนวน 96 กระบอก ขีปนาวุธแบบพ้ืนสูพ้ืนพิสัยใกล (SRBM) 

รุน Scud-B จำนวน 6 ลูก และรุน MGM-140/AB (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ขีปนาวุธแบบพ้ืนสูอากาศ (SAM) 

แบบ Point-defence รุน Mistral (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) และอากาศยานไรคนขับสำหรับภารกิจรวบรวม

ขาวกรอง ตรวจตรา และลาดตระเวน (ISR) รุน Seeker II (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

 - ทร. มีกำลังพล 2,500 นาย มีเรือประเภทตาง ๆ รวมมากกวา 70 ลำ โดยมีเรือสำคัญ ไดแก

เรือฟริเกตติดตั้งขีปนาวุธตอตานเรือและมีโรงเก็บ/ลานจอดอากาศยาน (FFGH) ชั้น Abu Dhabi จำนวน 1 ลำ  

เรือคอรเวตติดต้ังขีปนาวุธตอตานเรือและมีโรงเก็บ/ลานจอดอากาศยาน (FSGHM) ชั้น Baynunah จำนวน 6 ลำ 

เรือคอรเวตติดตั้งขีปนาวุธตอตานเรือและขีปนาวุธแบบพื้นสูอากาศ (FSGM) ชั้น Muray Jib จำนวน 2 ลำ 

และชั้น Ganthoot จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณชายฝงติดตั้งขีปนาวุธนำวิถี (PCFGM) ชั้น Mubarraz จำนวน 

2 ลำ เรือตรวจการณชายฝง (PCFG) ชัั้น Ban Yas จำนวน 6 ลำ เรือตรวจการณเร็วติดตั้งขีปนาวุธตอตานเรือ (PBFG) 

ชั้น Butinah จำนวน 12 ลำ เรือตรวจการณเร็ว (PBF) ชั้น Ghannatha จำนวน 12 ลำ เรือทำลายทุนระเบิด

ไกลฝง (MHO) ชั้น Al Murjan (Frankenthal Type-332) จำนวน 2 ลำ เรือยกพลขึ้นขนาดใหญ (LST) 

ชั้น Alquwaisat จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) ชั้น Al Feyi จำนวน 3 ลำ เรือระบายพล

ขนาดเล็ก (LCP) ชั้น Fast Supply จำนวน 4 ลำ เรือระบายพล/รถถัง (LCT) ชั้น Al Shareeah จำนวน 1 ลำ 

และชั้นอ่ืน ๆ อีก 7 ลำ เรือสงกำลงับำรุงและสนับสนุนภารกิจทางเรือ (AFS) ชั้น Rmah จำนวน 2 ลำ  

 - ทอ. มีกำลังพลประมาณ 4,500 นาย มีอากาศยานประเภทตาง ๆ ประจำการมากกวา 156 เครื่อง 

อากาศยานสำคัญ ไดแก เครื่องบินขับไลและโจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุน F-16E จำนวน 54 เครื่อง รุน F-16F 

จำนวน 24 เครื่อง รุน Mirage 2000-9DAD จำนวน 15 เครื่อง และรุน Mirage 2000-9EAD จำนวน 44 เครื่อง 

เครื่องบินลาดตระเวน (ISR) รุน Mirage 2000 RAD จำนวน 7 เครื่อง เครื่องบินติดตั้งระบบขาวกรอง

ทางสัญญาณ (SIGINT) รุน Global 6000 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องบินลำเลียงทางทหาร (TPT/TKR) รุน A330 

MRTT จำนวน 3 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง (TPT) รุน C-17 จำนวน 7 เครื่อ2 เครื่อง เครื่องบินเติมน้ำมันกลาง

อากาศ รุน C-130H จำนวน 3 เครื่อง รุน C-130H-30 จำนวน 1 เครื่อง รุน L-100-30 จำนวน 2 เครื่อง รุน 

C295W จำนวน 2 เครื่อง รุน CN235 จำนวน 5 เครื่อง และรุน DHC-8 จำนวน 4 เครื่อง เฮลิคอปเตอร

อเนกประสงค (MRH) รุน AW139 จำนวน 12 เครื่อง และรุน Bell 412 จำนวน 9 เครื่อง เฮลิคอปเตอร

ลำเลียง (TPT) รุน AW109K2 จำนวน 3 เครื่องและรุน Bell 407 จำนวน 1 เครื่อง อากาศยานไรคนขับสำหรับ

ภารกิจ Combat ISR รุน Wing Loong I หรือ GJ-1 (ของจีน) และรุน Wing Loong II (ไมปรากฏขอมูล

จำนวน ) อากาศยานไรคนขับสำหรับภารกิจรวบรวมขาวกรอง ตรวจตรา และลาดตระเวน (ISR) รุน RQ-1E 

Predator XP (ของสหรัฐฯ) (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ขีปนาวุธนำวิถีแบบอากาศสูอากาศ (AAM) รุน AIM-9L 

Sidewinder รุ น  R-550 รุน  AIM-9X Sidewinder II รุน Mica และรุน  AIM-120B/C (ไมปรากฏขอมูล

จำนวน) ขีปนาวุธนำวิถีแบบอากาศสูพ้ืน (ASM) รุน AGM-65G Maverick และรุน Hakeem (ไมปรากฏขอมูล
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จำนวน) ขีปนาวุธตอตานเรดาร (ARM) รุน AGM-88 HARM (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) จรวดรอน (ALCM) รุน 

Black Shaheen (ไมปรากฏขอมูลจำนวน ) และระเบิดนำวิถีทำลายภาคพ้ืนดินรุน Al Tariq และรุน 

GBU12/58 Paveway II (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

 นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังประจำรัฐ 3 แหงท่ีรับผิดชอบการปกปองอธิปไตยของรัฐตนเปนการเฉพาะ 

โดยมีสถานะเปนกองบัญชาการระดับภาค (Regional Commands) ของ UDF ไดแก 1) Abu Dhabi Defence 

Force (ADDF) ของรัฐอาบูดาบีี มีกำลังพลประมาณ 15,000 นาย และประจำการเรือตรวจการณเร็ว 4 ลำ และ

เครื่องบินท้ิงระเบิด/ขับไลรุน Hawker Hunter จำนวน 12 เครื่อง 2) Dubai Defence Force (DDF) ของรัฐดูไบ 

กำลังพลเปนทหารราบ รวมท้ังสิ้นกวา 20,000 นาย และ 3) Ras al Khaymah Defence Force (RAKDF) 

ของรัฐรอสอัลคอยมะฮ กำลังพลประมาณ 900 นาย 

 สวนกองกำลังพิเศษอ่ืน ๆ ไดแก 1) กองกำลังปองกันภัยทางอากาศ ไมปรากฏขอมูลกำลังพล 

มีการประจำการขีปนาวุธแบบพ้ืนสูอากาศ (SAM) พิสัยปานกลางรุน MIM-23B และรุน MIM-104F Patriot 

PAC-3 ขีปนาวุธแบบพ้ืนสูอากาศ (SAM) พิสัยใกลรุน Crotale และรุน Pantsir-S1 ขีปนาวุธแบบพ้ืนสูอากาศ 

(SAM) แบบ Point-defence รุน RBS-70 รุน Rapier รุน Javelin รุน 9K38 Igla และรุน Mistral รวมทั้ง

ติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธระดับเพดานบินสูง (THAAD) ของสหรัฐฯ มาตั้งแตป 2559 2) กองกำลังพิทักษ

ประธานาธิบดี (Presidential Guard) จำนวน 12,000 นาย โดยมีหนวย Special Operations Command (SOC) 

ท่ีทำงานดานตอตานการกอการรายภายในประเทศโดยเฉพาะ มีการประจำการรถถัง (MBT) รุน Leclerc 

จำนวน 50 คัน รถทหารราบ (IFV) รุน BMP-3 จำนวน 200 คัน และรุน BTR-3U จำนวน 90 คัน และอาวุธ

ปลอยตอตานรถถัง (MSL) แบบ self-propelled รุน HMMWV (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 3) กองกำลัง Joint 

Aviation Command ไมปรากฏขอมูลกำลังพล มีการประจำการอากาศยานและเฮลิคอปเตอรรวมกวา 37 

เครื่อง รวมถึงขีปนาวุธแบบอากาศสูพ้ืน (ASM) และขีปนาวุธตอตานเรือ (AShM) หลายรุน และ 4) หนวย

รักษาความม่ันคงชายฝง (Critical Infrastructure and Coastal Protection Agency-CICPA) ซ่ึงอยูภายใต

การกำกับของกระทรวงมหาดไทย ไมปรากฏขอมูลกำลังพล มีการประจำเรือลาดตระเวนและตรวจการณ

ชายฝงรวมจำนวนกวา 110 ลำ 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 UAE หวงกังวลภัยคุกคามจากกลุมกอการรายและกลุมการเมืองที่อิงอุดมการณทางศาสนา

มาตลอด นับตั้งแตหนวยความม่ันคงของ UAE ซ่ึงไดรับความรวมมือจากซาอุดีอาระเบีย สามารถจับกุมสมาชิก

ขายงานกอการรายท่ีมีความเชื่อมโยงกับกลุมอัลกออิดะฮในคาบสมุทรอาระเบีย (Al Qaida in the Arabian 

Peninsula-AQAP) ท่ีเคลื่อนไหวในเยเมน วางแผนจะดำเนินกิจกรรมท่ีเปนภัยตอเสถียรภาพของ UAE 

ซาอุดีอาระเบียและประเทศเพ่ือนบานอ่ืน ๆ รอบอาวอาหรับ เม่ือ ธ.ค.2555 กรณีดังกลาวถือเปนครั้งแรกท่ี 

UAE ยอมรับวาตกเปนเปาโจมตีของ AQAP นอกจากนี้ เม่ือหวงป 2556 ปรากฏรายงานเก่ียวกับการจับกุม

สมาชิกกลุม Muslim Brotherhood จากอียิปตท่ีเขาไปจัดต้ังขายงานใน UAE ดวยขอหาพยายามโคนลม

รัฐบาล UAE เนื่องจากตรวจพบการชักชวนชาวอียิปตใน UAE เขารวมเปนสมาชิกผานการจัดการฝกอบรมให
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ความรูเก่ียวกับการจัดการเลือกตั้งและวิธีการโคนลมระบอบการปกครองเดิม จัดตั้งบริษัทใน UAE เพ่ือจัดหา

เงินทุนสงกลับไปอียิปต และรวบรวมขอมูลดานการทหารของ UAE ขณะท่ีการขยายตัวของกลุม Islamic State 

(IS) ในอิรักและซีเรีย เมื่อป 2557 ยังเปนภัยคุกคามความมั่นคงที่ UAE ใหความสำคัญและติดตามความ

เคลื่อนไหวสมาชิกขายงานกอการรายของกลุม IS ท่ีอาจเขาไปเคลื่อนไหวใน UAE เชน การจับกุมผูตองหารวม 

41 คน ในจำนวนนี้เปนชาว UAE 38 คน เม่ือ ส.ค.2558 ขอหาจัดตั้งองคกรกอการราย ดำเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการกอการรายใน UAE และเขารวมกลุมกอการรายท้ังกลุม IS กลุมอัลกออิดะฮ และกลุม AQAP 

และการตัดสินลงโทษจำคุก 10 ป ชายชาวฟลิปปนสซ่ึงเปนแรงงานตางชาติใน UAE เม่ือ ก.ค.2562 ขอหาเขารวม

และเผยแพรอุดมการณของกลุม IS ผานสื่อสังคมออนไลน 

 ปญหาความม่ันคงระหวางประเทศ UAE มีปญหาขอพิพาทดินแดนในการอางกรรมสิทธิ์เหนือ

เกาะ Abu Musa เกาะ Lesser Tunb (Tunb al Sughra) และเกาะ Greater Tunb (Tunb al Kubra) ซ่ึง

อิหรานใชกำลังเขายึดครองตั้งแต 30 พ.ย.2514 อยางไรก็ด ีUAE ปฏิเสธท่ีจะใชกำลังตอบโตอิหราน และพยายาม

แกไขขอพิพาทดวยการนำปญหาเขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ แตไมไดรับการตอบสนอง

จากอิหรานจนถึงปจจุบัน 

 

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

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

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

UNIDO,UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO นอกจากนี้ยังเปนผูสังเกตการณของ OIF 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รัฐบาล UAE ใหความสำคัญกับการสงเสริมการวิจัย เพื่อเปนรากฐาน

การพัฒนาประเทศ โดยจัดต้ังสถาบันวิจัย เชน CERT Research Centers และ Masdar Institute of Science 

and Technology เพ่ือรองรับเปาหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีโครงการ

กอสราง Masdar City หรือเมืองเศรษฐกิจใหม (New Economic City-NEC) ท่ีรัฐอาบูดาบี มูลคา 15,000 

ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือเปนแหลงทดลองเทคโนโลยีใหม ๆ ในภาคพลังงาน เชน การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย

มาใชผลิตกระแสไฟฟา และการกลั่นน้ำทะเลเปนน้ำจืด ท้ังนี้ Masdar City ไดรับเลือกใหเปนท่ีตั้งของทบวง

การพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ (International Renewable Energy Agency-IRENA) ซ่ึงสงเสริม

การพัฒนาและการใชพลังงานทดแทนทุกรูปแบบตั้งแต มิ.ย.2552  

 รัฐบาล UAE ยังใหความสำคัญกับการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีดานอวกาศ โดย UAE 

ประสบความสำเร็จในการสงดาวเทียม DubaiSat-1 ข้ึนสูวงโคจรเม่ือป 2551 และ DubaiSat-2 ข้ึนสูวงโคจรเม่ือป 

2556 ตอมาไดจัดตั้ง Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) เมื่อ เม.ย.2558 และประสบ

ความสำเร็จในการสงดาวเทียม KhalifaSat ซึ่งเปนดาวเทียมสังเกตการณดวงใหมที่พัฒนาและผลิตโดย

วิศวกรชาว UAE ขึ้นสูวงโคจรเมื่อ ต.ค.2561 และสงนักบินอวกาศ UAE ข้ึนไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศ

นานาชาติเปนครั้งแรกของประเทศเม่ือ ก.ย.2562 รวมท้ังยังริเริ่มโครงการ Hope ซ่ึงมีเปาหมายพัฒนาและ   
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สงยานอวกาศไรคนขับไปดาวอังคาร โดย UAE ประสบความสำเร็จในการสงยานสำรวจอวกาศไรนักบินบังคับ 

Hope Probe (หรือ Alma ในภาษาอาหรับ) ของศูนยอวกาศ Mohammed Bin Rashid (MBRSC) หนวยงาน

ดานอวกาศของ UAE เดินทางเขาสูวงโคจรรอบดาวอังคาร เปนผลสำเร็จเม่ือ 9 ก.พ.2564 สงผลให UAE เปน

ชาติอาหรับประเทศแรกและประเทศท่ี 5 ของโลก ท่ีประสบความสำเร็จในการสงยานอวกาศไปยังดาวอังคาร 

ท้ังนี้ Hope Probe เปน 1 ใน 3 ยานและดาวเทียมสำรวจอวกาศท่ี UAE พัฒนาและสรางข้ึน เพ่ือสงไปยัง

ดาวอังคาร ต้ังแตป 2563 มีภารกิจหลักคือ การเก็บขอมูลชั้นบรรยากาศและสภาพภูมิศาสตรของดาวอังคาร โดย

โครงการสำรวจดาวอังคารเปนสวนหนึ่งในความพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของ UAE และ UAE ยังตั้งเปาจะสรางอาณานิคมบนดาวอังคารใหสำเร็จภายในป 2660 

 ปจจุบันเทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence-AI) เปนอีกเทคโนโลยีท่ี 

UAE ใหความสำคัญอยางมาก เนื่องจากคาดการณวา AI จะเปนตัวขับเคลื่อนใหมของเศรษฐกิจโลกภายในป 

2573 รวมถึง UAE ซ่ึงคาดวา AI จะชวยเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เกือบ 14% ซ่ึงเปน

สัดสวน GDP ท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเม่ือ ต.ค.2562 UAE ริเริ่มจัดตั้ง Mohamed bin 

Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยดาน AI ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

มุงเนนการวิจัยและพัฒนา AI ข้ันสูงแหงแรกของโลก ซ่ึงไดเปดรับนักศึกษาอยางเปนทางการแลวเม่ือ ก.ย.2563 

และจะเปดภาคการศึกษาแรกใน 10 ม.ค.2564  

 นอกจากนี้ รัฐบาล UAE ยังมุงพัฒนาโครงการดานนิวเคลียรเพ่ือเปนพลังงานทางเลือก โดยบริษัท 

Nawah Energy Company ภายใตการกำกับดูแลของ Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) 

ของ UAE รวมมือกับ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ของเกาหลีใต กอสรางโรงไฟฟา Barakah 

ซ่ึงเปนโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรแหงแรกของ UAE และของโลกอาหรับ ต้ังอยูในภูมิภาค Al Dhafrah ของรัฐอาบูดาบี 

เริ่มเปดใชงานงานเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรหมายเลข 1 ของโรงไฟฟาดังกลาวแลวเม่ือ 2 ส.ค.2563 หากโครงการ

เสร็จสมบูรณจะมีกำลังผลิตไฟฟาสูงถึง 5,600 เมกกะวัตต 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยานจำนวน 43 แหง โดยมีทาอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ 

ไดแก ทาอากาศยาน Abu Dhabi กับ Al Ain ในรัฐอาบูดาบี และทาอากาศยานประจำรัฐดูไบ (เม่ือป 2562        

มีผูโดยสารเดินทางผานมากถึง 86.3 ลานคน) รัฐฟุญัยเราะฮ รัฐรอสอัลคอยมะฮ และรัฐชารจาห นอกจากนี้ ยังมี

ทาเรือสำคัญ ไดแก ทาเรือ Mina Zayed ที่อาบูดาบี ทาเรือ Al Fujairah ที่ฟุญัยเราะฮ ทาเรือ Mina 

Jabal Ali ทาเรือ Mina Rashid ท่ีดูไบ ทาเรือ Mina Saqr ท่ีรอสอัลคอยมะฮ และทาเรือ Khawr Fakkan ท่ี

ชารจาห ถนนระยะทาง 4,080 กม. (ขอมูลตั้งแตป 2551) ทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียมระยะทาง 7,639 กม. และ

ทอสงน้ำจืดระยะทาง 99 กม. (ขอมูลเม่ือป 2558) การโทรคมนาคม: มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 2.38 

ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ีประมาณ 18.37 ลานเลขหมาย จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 100% ของจำนวน

ประชากรท้ังหมด 9.85 ลานคน (ประมาณการป 2563 สหภาพโทรคมนาคม) รหัสประเทศโทรศัพททางไกลระหวาง

ประเทศ +971 รหัสอินเทอรเน็ต .ae 
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การเดินทาง  สายการบินของไทยใหบริการเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ดูไบ (ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ) 

ทุกวัน วันละ 2 เท่ียวบิน สวนสายการบินของ UAE ท่ีบินตรงมาไทย ไดแก สายการบิน Etihad ใหบริการ

เท่ียวบินตรงทุกวัน ระหวางอาบูดาบี (ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี) กับกรุงเทพฯ และจังหวัดทองเท่ียว

สำคัญของไทย เชน ภูเก็ต กระบี ่ เชียงใหม และสายการบิน Emirates ใหบริการเที ่ยวบินตรงทุกวัน 

ระหวางดูไบกับกรุงเทพฯ และภูเก็ต เวลาท่ี UAE ชากวาไทย 3 ชม. คนไทยท่ีตองการเดินทางเขา UAE ตองขอรับ

การตรวจลงตรา โดยการตรวจลงตราประเภท Visit Visa สามารถพำนักอยูใน UAE ได 60 วัน และขยาย

ระยะเวลาได แตรวมเวลาพำนักแลวจะตองไมเกิน 90 วัน ประเภท Tourist Visa สามารถพำนักอยูใน UAE ได 

30 วัน แตไมสามารถขยายระยะเวลาได และประเภท Multiple Entry Visa สำหรับผูท่ีติดตอธุรกิจกับบริษัท

ท่ีมีชื่อเสียงใน UAE และจะตองเดินทางเขา UAE บอยครั้ง การตรวจลงตราประเภทนี้มีอายุ 6 เดือน สามารถ

พำนักอยูใน UAE ไดครั้งละ 30 วัน แตไมสามารถขยายระยะเวลาพำนักได และจะตองเดินทางเขา UAE     

โดยขอรับการตรวจลงตราประเภท Visit Visa กอนเพ่ือดำเนินการขอ Multiple Entry Visa ท้ังนี้ การขอรับ

การตรวจลงตราทุกประเภทตองมีผูอุปถัมภ (Sponsor) โดยสามารถขอใหโรงแรม สายการบิน บริษัททองเท่ียว 

และหนวยงานใน UAE ท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย UAE เปนผู อุปถัมภได เว็บไซต

ทองเท่ียวรัฐอาบูดาบี https://www.visitabudhabi.ae/int-en/ รัฐดูไบ http://www.visitdubai.com/en 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

  1. การฟนฟูความสัมพันธระหวาง UAE กับอิสราเอล หลังจาก UAE เปนประเทศแรกใน     

รัฐรอบอาวอาหรับ และประเทศท่ีสามในกลุมประเทศอาหรับมุสลิมในตะวันออกกลาง ท่ีตัดสินใจฟนฟู

ความสัมพันธทางการทูตระดับปกติกับอิสราเอลซ่ึงเปนคูขัดแยงของประเทศอาหรับมุสลิมในตะวันออกกลางจาก

ปญหาอิสราเอลยึดครองดินแดนปาเลสไตนมาตั้งแตป 2510 โดยท้ังสองประเทศลงนามขอตกลงเพ่ือสถาปนา

ความสัมพันธอยางเปนทางการ ท่ีสหรัฐฯ เม่ือ 15 ก.ย.2563 ท้ังนี้ การดำเนินการดังกลาวของ UAE สะทอน

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายการตางประเทศตออิสราเอล ท่ีมีสหรัฐฯ ซ่ึงเปนพันธมิตรใกลชิดของ UAE 

และอิสราเอล ใหการสนับสนุน โดยสหรัฐฯ อาจชี้นำ UAE วาการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตกับอิสราเอล 

จะเปนโอกาสให UAE แสดงบทบาทผูนำประเทศโลกอาหรับและมุสลิมท่ีจะชวยผลักดันการเจรจาสันติภาพ

ระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน ใหบรรลุผลและนำไปสูการยุติความขัดแยงได 

 2. ทาทีและการดำเนินการของ UAE ตอสถานการณสูรบในเยเมน หลังจากความขัดแยง

ระหวางรัฐบาลเยเมนกับ Southern Transitional Council (STC) ซ่ึงเปนกลุมแบงแยกดินแดนในภาคใตของ

เยเมนท่ีไดรับการสนับสนุนดานการทหารจาก UAE คลี่คลายในหวงป 2564 โดยความขัดแยงดังกลาวเปน

สถานการณขัดแยงแทรกซอน ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต ส.ค.2562 เนื่อง STC พยายามกอรัฐประหารดวยการบุกยึดคาย

ทหารและทำเนียบประธานาธิบดีในเมืองเอเดนทางภาคใตซ่ึงเปนฐานท่ีม่ันและเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาล 

โดยมีสาเหตุจากความไมพอใจท่ีพรรค Islamist Islah ซ่ึงเปนแกนนำของรัฐบาลเยเมนเขาไปมีอำนาจใน

รัฐบาลทองถ่ินทางภาคใตของเยเมน นำไปสูการเผชิญหนาทางทหารในพ้ืนท่ีภาคใต ทำใหซาอุดีอาระเบียตอง

เขามาเปนคนกลางเจรจา จนกระท่ัง STC กับรัฐบาลเยเมนบรรลุขอตกลงทางการเมืองเพ่ือยุติความขัดแยงได 
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ขณะท่ีการสูรบระหวางรัฐบาลเยเมนกับกลุมกบฏชาวชีอะฮเผาฮูษีในภาคเหนือของเยเมนยังไมมีแนวโนม

คลี่คลาย ท้ังนี้ UAE รวมมือกับซาอุดีอาระเบียสงกองกำลังภาคพ้ืนดินเขาไปชวยรัฐบาลเยเมนสูรบกับกลุมกบฏ

เผาฮูษี (เชื่อวาไดรับการสนับสนุนจากอิหราน) ต้ังแตป 2558 ขณะท่ี UAE ประกาศเม่ือ 30 ต.ค.2562 วาจะถอน

กองกำลังของตนออกจากเยเมน แตยังยืนยันจะรวมมือกับซาอุดีอาระเบียเพ่ือปราบปรามกลุมกอการรายใน

เยเมนตอไป  

  3. ปญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีตกต่ำตอเนื่องตั้งแตกลางป 2556 สงผลให UAE เผชิญ

ปญหาขาดดุลงบประมาณสูงจนถึงปจจุบัน ประกอบกับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่เกิดข้ึนท่ัวโลกตั้งแตปลายป 2562 และสถานการณยังมีความไมแนนอนสูง อาจสงผล

กระทบระลอกใหมตอภาคธุรกิจน้ำมันและพลังงาน รวมถึงภาคธุรกิจท่ีไมใชน้ำมัน (Non-oil) ใน UAE ทั้งนี้ 

นับตั้งแต UAE พบผูปวยโรค COVID-19 รายแรกภายในประเทศ เม่ือ 29 ม.ค.2563 จนถึง 30 พ.ย.2564 

มีผูติดเชื้อใน UAE สะสมรวม 742,041 ราย และเสียชีวิตสะสมรวม 2,147 ราย (มากเปนอันดับ 5 ของประเทศ

ในตะวันออกกลาง อันดับ 18 ของประเทศเอเชีย และอันดับท่ี 48 ของโลก) 

 

ความสัมพันธไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 ไทยและ UAE สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 12 ธ.ค.2518 กอนท่ีไทยจะเปด

สถานกงสุลใหญ ณ เมืองดูไบเม่ือ ม.ค.2535 และเปด สอท. ณ อาบูดาบีเม่ือ 3 พ.ย.2537 ขณะท่ี UAE เปด 

สอท. ณ กรุงเทพฯ เมื่อ เม.ย.2541 โดยมีความสัมพันธที่ดีตอกันมาโดยตลอด ดานการเมือง UAE เปนหนึ่ง

ในมิตรประเทศท่ีสนับสนุนไทยในการทำความเขาใจกับองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) เก่ียวกับปญหา

ความรุนแรงในภาคใตของไทยเปนอยางดีมาตลอด โดยนับตั้งแตสถาปนาความสัมพันธ ไทยและ UAE มีการเยือน

ท่ีสำคัญระหวางกันในระดับพระราชวงศและรัฐบาลหลายครั้ง โดยการเยือน UAE อยางเปนทางของฝายไทย

ครั้งหลังสุด คือ การเดินทางเยือน UAE ของนายวีระ โรจนพจนรัตน รมว.กระทรวงวัฒนธรรมของไทย 

ระหวาง 21-22 มี.ค.2562 เพ่ือเปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมตามโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย

ในตางประเทศ เสนทางประเทศในตะวันออกกลาง และลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานวัฒนธรรม

ระหวางรัฐบาลสองประเทศ สวนการเยือนไทยอยางเปนทางของฝาย UAE ครั้งลาสุด คือ การเยือนไทย

ของเชค อับดุลลอฮ บิน ซายิด อาลนะหยาน รมว.กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ

ของ UAE ในฐานะแขกของกระทรวงการตางประเทศ เพ่ือเปนประธานรวมการประชุมคณะกรรมาธิการรวม

วาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา และวิชาการ ระหวางไทยกับ UAE ครั้งท่ี 1 ระหวาง 11-12 พ.ค.2559 

และการเยือนไทยของ รมช.กระทรวงการตางประเทศ UAE เพ่ือเขารวมการประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย 

(ACD Summit) ครั้งท่ี 2 ท่ีไทยเปนเจาภาพ ระหวาง 8-10 ต.ค.2559 

 ความรวมมือดานความม่ันคง UAE เปนฝายริเริ่มขอเปดความรวมมือดานความม่ันคงกับไทย 

โดยกระทรวงการตางประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับนโยบายวาดวยความรวมมือดานความม่ันคง

ระหวางไทย-UAE ครั้งท่ี 1 ท่ีกรุงเทพฯ ระหวาง 29 ก.ค.-1 ส.ค.2551 ฝาย UAE มี ออท.Tariq Ahmed Al Heidan 

รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ UAE ฝายการเมืองเปนหัวหนาคณะ โดยการประชุมมุงเนนการแลกเปลี่ยน
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ประสบการณเก่ียวกับภัยคุกคามตอความม่ันคงของแตละประเทศ เชน การปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

การตอตานการกอการราย และการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สวนความรวมมือดานเศรษฐกิจ

ทั้งสองฝายไดริเริ่มการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคาและ

วิชาการ ไทย-UAE ครั้งท่ี 1 ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือ 12 พ.ค.2559  

 ดานเศรษฐกิจ UAE เปนประตูการคาและคูคาอันดับหนึ่งของไทยในตะวันออกกลางมา

ตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบัน การคาระหวางไทย-UAE เม่ือป 2563 มีมูลคา 7,415.14 ลานดอลลารสหรัฐ 

(231,429.50 ลานบาท) จากเมื่อป 2562 มีมูลคา 9,809.32 ลานดอลลารสหรัฐ (307,875.55 ลานบาท) 

โดยเม่ือป 2563 ไทยสงออกมูลคา 2,149.81 ลานดอลลารสหรัฐ (66,563.05 ลานบาท) และนำเขามูลคา 

5,265.33 ลานดอลลารสหรัฐ (164,866.45 ลานบาท) ซ่ึงไทยเปนฝายขาดดุลการคา 3,115.52 ลานดอลลารสหรัฐ 

(98,303.40 ลานบาท) ขณะที่หวง ม.ค.-ต.ค.2564 การคาระหวางไทย-UAE มีมูลคาประมาณ 9,839.16 

ลานดอลลารสหรัฐ (311,568.22 ลานบาท) โดยไทยสงออกมูลคา 2,217.04 ลานดอลลารสหรัฐ (69,224 ลานบาท) 

และนำเขามูลคา 7,622.13 ลานดอลลารสหรัฐ (242,344.21 ลานบาท) โดยไทยยังคงเปนฝายขาดดุลการคา 

 สินคาสงออกสำคัญ  ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ไมและผลิตภัณฑไม 

เครื่องปรับอากาศ และสวนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ 

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง ตูเย็น ตูเแชแข็งและสวนประกอบ เครื่องจักรกล

และสวนประกอบ ผลิตภัณฑอลูมิเนียม สินคานำเขาสำคัญจาก UAE ไดแก น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป สินแร

โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ กาซธรรมชาติ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องเพชรพลอย 

อัญมณี เงินแทงและทองคำ พืชและผลิตภัณฑจากพืช ผลิตภัณฑยาสูบ  

 ไทยนำเขาน้ำมันดิบจาก UAE มากเปนอันดับหนึ่ง (36% ของน้ำมันดิบท่ีไทยนำเขาจากท่ัวโลก

และ 60% ของน้ำมันดิบท่ีไทยนำเขาจากตะวันออกกลาง) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเขาน้ำมันดิบจาก 

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ดวยสัญญาซ้ือขายแบบรัฐตอรัฐตั้งแตป 2537 นอกจากนี้ 

ดานการทองเท่ียว UAE ยังเปนตลาดการทองเท่ียวสำคัญของไทยในตะวันออกกลาง นอกเหนือจากอิสราเอล

และอิหราน โดยเม่ือป 2562 มีชาว UAE เดินทางมาไทยรวมท้ังสิ้น 131,530 คน ในจำนวนนี้เปนชาว UAE ท่ี

ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียวและไดรับการยกเวนการตรวจลงตรารวม 129,989 คน ซ่ึงลดลง

จากเม่ือป 2561 ท่ีมีจำนวนรวม 134,884 คน อยางไรก็ดี หวงป 2563 เกิดการแพรระบาดของโรค COVID-19 

ท่ัวโลก สงผลใหท่ัวโลก รวมถึงไทยและ UAE ใชมาตรการจำกัดการเดินทางเขา-ออกประเทศ ทำใหมีชาว UAE

เดินทางมาไทยลดลง อยูท่ี 7,763 คน ขณะท่ีหวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีชาว UAE เดินทางมาไทย รวม 2,103 คน

ปจจุบันมีชาวไทยอยูใน UAE ประมาณ 7,000 คน สวนใหญเปนแรงงานฝมือท่ีทำงานภาคอุตสาหกรรม ปโตรเคมี 

ธุรกิจบริการ อาทิ พนักงานนวดสปา และธุรกิจกอสรางในรัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี  

 การลงทุนของเอกชนไทยใน UAE เครือโรงแรมดุสิตธานีลงนามสัญญารับบริหารโรงแรม

ระดับ 5 ดาวท่ีดูไบ เปนระยะเวลา 15 ป โดยเริ่มเปดใหบริการตั้งแต ม.ค.2544 ในชื่อ “ดุสิตดูไบ” ซ่ึงถือเปน

โรงแรมระดับ 5 ดาวแหงแรกในตะวันออกกลางท่ีบริหารงานโดยเครือโรงแรมเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีโรงแรม

เซ็นทารา เดรา ไอสแลนด บีช รีสอรท ดูไบ ในเครือโรงแรมเซ็นทารา ที่ีจะเปดใหบริการในป 2563 สวนการลงทุน
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ในภาคธุรกิจบริการดานการแพทยของไทยซ่ึงเปนท่ีนิยมของชาว UAE โรงพยาบาลบำรุงราษฎรเขาไป

ดำเนินการบริหารโรงพยาบาลรัฐของอาบูดาบี ขณะท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพรวมทุนกับบริษัท Royal Group    

ซ่ึงเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยของราชวงศแหงรัฐอาบูดาบี สรางโรงพยาบาล Royal Bangkok Hospital 

ขนาด 300 เตียงในอาบูดาบี แลวเสร็จและเปดดำเนินการเม่ือป 2555 รวมท้ังเปดคลินิก 1 แหงบนเกาะรีม 

(Reem Island) ในอาบูดาบี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีถมทะเลเพ่ือกอสรางอาคารสำนักงาน ท่ีพักอาศัยครบวงจร โดยมีการจัดสง

ทีมแพทยและพยาบาลชาวไทยท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีการลงทุนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ และบริษัทในภาค

ธุรกิจกอสราง ไดแก บริษัทสยามซีเมนต บริษัทอิตัล-ไทย บริษัทเพาเวอรไลน และบริษัทชิโน-ไทย โดยฝายไทย

มีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ดูไบ (Thai-Dubai Business Council) เม่ือ 17 ส.ค.2553 เพ่ือเปนกลไกสำคัญใน

การใหขอมูลและความชวยเหลือ รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งในการรวมกลุมของภาคเอกชนไทยในดูไบ 

  การเขาไปลงทุนของเอกชนไทยในภาคธุรกิจพลังงานใน UAE ปจจุบัน บริษัท PTTEP MENA 

Limited ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ปตท.สผ. และรวมทุนกับบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัท Eni ผูผลิตน้ำมันและกาซธรรมชาติรายใหญของอิตาลี ไดรับสัมปทานการสำรวจและผลิต

ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติในแปลงสำรวจ Offshore 1 และ Offshore 2 ซ่ึงตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ของ UAE โดยมีการลงนามสัญญาสัมปทานกับบริษัท Abu Dhabi 

National Oil Company (ADNOC) ซ่ึงเปนบริษัทน้ำมันแหงชาติของ UAE เม่ือ 12 ม.ค.2562  

 สวนการลงทุนของ UAE ในไทย สวนใหญเปนการลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ

พลังงาน ไดแก โครงการสาธรสแควรของกลุมบริษัท Istithmar Hotel FZE ดูไบ และ Islamic Hotel Chain ของ 

Al Mulla Group ดูไบ กลุมบริษัท Dubai Holdings ได ซ้ือหุนเพ่ิมทุนจำนวน 800 ลานหุน (15%) จาก

บริษัทธนายง กลุมบริษัทดูไบเวิลดถือหุนใหญของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จำกัด 

(Laem Chabang International Terminal Co.Ltd.) ทำการบริหารจัดการคลังสินคา C3 ของทาเรือแหลมฉบัง 

กลุมบริษัท Jumeirah รับหนาท่ีดานบริหารการลงทุนกับโครงการตาง ๆ ในไทย เชน โครงการ Jumeirah Private 

Phuket Island ซ่ึงเปนโครงการมูลคาหลายพันลานบาท ประกอบดวย ท่ีพักสวนตัว โรงแรม และทาจอดเรือ 

โครงการกอสรางโรงแรมริมแมน้ำเจาพระยาตอนใตในกรุงเทพฯ ฝงเดียวกับโรงแรมแชงกรี-ลา สวนการลงทุน

ในภาคธุรกิจพลังงาน บริษัท มูบาดาลา ปโตรเลียม ซ่ึงเปนบริษัทดานธุรกิจพลังงานขนาดใหญของ UAE ไดรับ

สัมปทานขุดเจาะกาซและน้ำมันในอาวไทยมาตั้งแตป 2547 โดยมีมูลคาการลงทุนดานปโตรเลียมในไทยมากกวา 

1,800 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 54,000 ลานบาท) นอกจากนี้เปนการรวมทุนกับบริษัทไทยรายอ่ืน ๆ เชน 

บริษัท Depa United Group ของดูไบกับบริษัทผลิตพรม (ไทปง) 

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับ UAE ไดแก ความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศระหวางกัน 

(20 มี.ค.2533) ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน (1 มี.ค.2543) ความตกลงวาดวยความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจการคาและวิชาการ (22 เม.ย.2550) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงาน (1 พ.ย.2550) 

และความตกลงวาดวยความรวมมือดานความม่ันคง (19 ก.พ.2552) บันทึกความเขาใจระหวางโรงพยาบาล

กรุงเทพกับกรมสุขภาพ UAE วาดวยการสงตัวผูปวยจาก UAE มารับการรักษาในไทย (ส.ค.2547) บันทึกความเขาใจ

วาดวยความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง The Emirates Securities and Commodities 
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Authority (ESCA) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของไทย (16 ก.ค.2550) 

บันทึกความเขาใจระหวางสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม กับบริษัท 

Dubai World วาดวยการใหความชวยเหลือแบบใหเปลาเพ่ือการศึกษาแนวทางการพัฒนาทาเรือชายฝงทะเล

อันดามัน และสะพานเชื่อมทาเรือฝงอาวไทย (22 พ.ค.2551) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานความม่ันคง

ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูล

ดานอาชญากรรมระหวางกัน (23 ก .พ .2558) ความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือสงเสริมและคุมครองการลงทุน เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกและคุมครองการลงทุน

ของนักลงทุนชาวตางชาติในไทย (23 ก.พ.2558) บันทึกความเขาใจวาดวยการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวาง

กระทรวงการตางประเทศของไทยกับกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศแหง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (12 พ.ค.2559) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวัฒนธรรมระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ( 21 มี.ค.2562) 

  

------------------------------------------------ 
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เชค เคาะลีฟะฮ บิน ซายิด อาลนะหยาน 

(His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan) 

 

ตำแหนง  ประธานาธิบดี UAE และเจาผูครองรัฐอาบูดาบี 

   

พระราชสมภพ 25 ม.ค.2491 (พระชนมายุ 74 พรรษา/ป 2565) ท่ี Al Muwaiji Fort เมืองอัลอัยน 

  รัฐอาบูดาบี ใน Trucial States เปนพระราชโอรสพระองคโตของเชค ซายิด บิน สุลฏอน 

  อาลนะหยาน เจาผูครองรัฐอาบูดาบีกับเชคา ฮิซซา บินติ มุฮัมมัด บิน เคาะลีฟะฮ บิน 

  ซายิด อาลนะหยาน และทรงสืบเชื้อสายจากเผาบะนียาส เผาท่ีใหญท่ีสุดและทรงอิทธิพล

  ท่ีสุดใน UAE 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 

 

การศกึษา  โรงเรียนประจำเมืองอัลอัยน รัฐอาบูดาบี 

   

สถานภาพทางครอบครัว อภิเษกสมรสกับเชคา ชัมซะฮ บินติ สุฮัยล อาลมัซรูอี เม่ือป 2537 ทรงมีพระราชโอรส 

   2 พระองคและพระราชธิดา 6 พระองค พระราชโอรสพระองคโต คือ เชค สุลฏอน 

   บิน เคาะลีฟะฮ บิน ซายิด อาลนะหยาน ประธานกิตติมศักดิ์ของสภาหอการคา

   และอุตสาหกรรมอาบูดาบี และสมาชิกสภาบริหาร และรัฐอาบูดาบี 

 

ประวัติการทรงงาน 

ป 2509  - ดำรงตำแหนงผูแทนพระองคของเจาผูครองรัฐประจำภาคตะวันออกของรัฐอาบูดาบี 

   (เทียบเทานายกเทศมนตรี) ท่ีเมืองอัลอัยน ระหวางป 2509-2510 

ป 2512  - ดำรงตำแหนงมกุฎราชกุมารแหงรัฐอาบูดาบี และเจากรมกลาโหมแหงรัฐอาบูดาบี 

ป 2514  - ดำรงตำแหนง นรม.แหงรัฐอาบูดาบี ควบตำแหนง รมว.กระทรวงกลาโหม และ

   กระทรวงการคลังใน ครม.ชุดดังกลาวเม่ือ 1 พ.ค.2514 

ป 2516  - ดำรงตำแหนงรอง นรม.คนท่ี 2 ใน ครม.แหงสหพันธรัฐ หลังการประกาศสถาปนา

   ประเทศ UAE ระหวางป 2516-2520 
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ป 2517  - ดำรงตำแหนงประธานสภาบริหารรัฐอาบูดาบีท่ีตั้งข้ึนมาแทนท่ี ครม.แหงรัฐอาบูดาบ ี

ป 2519  - ทรงกอตั้ง Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) และดำรงตำแหนงประธาน 

   ADIA เปนพระองคแรก 

  - ดำรงตำแหนงรองผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ป 2547  - เสด็จข้ึนครองราชยเปนเจาผูครองรัฐอาบูดาบีพระองคท่ี 16 และประธานาธิบดี

   พระองคท่ี 2 ของ UAE ตอจากเชค ซายิด บิน สุลฏอน อาลนะหยาน พระราชบิดา

   ท่ีเสด็จสวรรคตเม่ือ 3 พ.ย.2547  

 

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

  - ดำรงตำแหนงประธานสภาปโตรเลียมสูงสุด ประธานสำนักงานวิจัยสิ่งแวดลอมและ

   พัฒนาสัตวปา และประธานกองทุน Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) 

   ซ่ึงดูแลโครงการความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ UAE 

  - Burj Dubai อาคารที่สูงที่สุดในโลกในรัฐดูไบ ถูกเปลี่ยนชื่อเปน Burj Khalifa 

   เม่ือ 4 ม.ค.2553 เพ่ือเปนเกียรติแกพระองค 

  - โปรดใหสรางพระราชวัง 6 ชั้นบนท่ีดินขนาด 27 เฮกตารท่ีเซเชลส (ประเทศหมูเกาะ

   ในมหาสมุทรอินเดีย) ซ่ึงเคยเปนท่ีตั้งของศูนยติดตามการโคจรดาวเทียมของสหรัฐฯ 

  - สนพระทัยการแขงมาและอูฐซ่ึงเปนกีฬาพ้ืนเมือง รวมท้ังกีฬาสมัยใหม โดยเฉพาะ

   ฟุตบอลเปนพิเศษ 

  - เคยเขารับการผาตัดจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เม่ือ ม.ค.2557  

  - ทรงถูกอางถึงใน Panama Papers ซ่ึงเปนเอกสารขอมูลการเงินของบริษัท Mossack 

   Fonseca (บริษัทท่ีปรึกษาดานกฎหมาย) ในปานามา ท่ีมีการเผยแพรเม่ือ เม.ย.2559 

   วาทรงถือครองอสังหาริมทรัพยในลอนดอน สหราชอาณาจักร ผานบริษัทดังกลาว 

   มูลคามากกวา 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ 

  -  นิตยสาร CEOWORLD ระบุเม่ือ 18 ก.ย.2562 วาทรงเปนกษัตริยท่ีร่ำรวยเปน

   อันดับ 4 ของราชวงศกษัตรยทั่วโลก มีมูลคาทรัพยสินรวมประมาณ 15,000 

   ลานดอลลารสหรัฐ รองจากสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานของซาอุดีอาระเบียซึ่งอยู

   อันดับ 3 มีมูลคาทรัพยสินรวมประมาณ 18,000 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่

   เชค มุฮัมมัด บิน รอชิด อาลมักตูม เจาผูครองรัฐดูไบซ่ึงดำรงตำแหนงรองประธานาธิบดี

   และ นรม. UAE ทรงเปนกษัตริยท่ีร่ำรวยเปนอันดับ 7 ของราชวงศกษัตริยท่ัวโลก 

   มีมูลคาทรัพยสินรวมประมาณ 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 

ประธานาธิบดี Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 

รองประธานาธิบดี นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหม Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการคลัง Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid 

 Al Maktoum 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงมหาดไทย Lt. Gen. Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงกิจการประธานาธิบดี Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan  

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan 

รมว.กระทรวงขันติธรรม (Tolerance) Sheikh Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan 

รมว.กระทรวงกิจการคณะรัฐมนตรี Mohammed bin Abdullah Al Gergawi  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข และ รมต.แหงรัฐ Dr. Abdulrahman bin Mohammad Naser Al Owais  

ดานกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

รมว.กระทรวงพลังงานและโครงสรางพ้ืนฐาน  Suhail bin Muhammad Al Mazrouei  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยข้ัีนสูง  Dr. Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber 

รมว.กระทรวงศึกษาธกิาร Hussain bin Ibrahim Al Hammadi 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและเยาวชน Noura Bint Mohammed Al Kaabi 

รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชน Hessa Bint Essa Buhumaid 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ Abdullah bin Touq Al Marri 

รมว.กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  Mariam bint Mohammed Almheiri 

และสิ่งแวดลอม 

รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษย Dr. Abdulrahman Al Awar 

รมว.กระทรวงยุตธิรรม Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi 

รมว.กระทรวงกิจการสภาสูงสุดแหงสหพันธรัฐ Abdullah Muhair Al Ketbi 

รมต.แหงรฐั ดานกิจการการคลัง Mohamed Hadi Al Hussaini 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการความรวมมือระหวางประเทศ Reem bint Ibrahim Al Hashemy  

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการกลาโหม Mohammed bin Ahmed Al Bowardi 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการการศึกษาของรัฐ Jameela bint Salem Al Muhairi 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการเยาวชน Shamma bint Sohail Faris Al Mazrui 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการการคาระหวางประเทศ Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการเทคโนโลยีข้ันสูง Sarah Bint Yousif Al Amiri 

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการการพัฒนารัฐบาล Ohood bint Khalfan Al Roumi 

และกิจการอนาคต 
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รมต.แหงรัฐ ดานปญญาประดิษฐ เศรษฐกิจดิจิทัล Omar Bin Sultan Al Olama 

และ Teleworking  Applications   

รมต.แหงรัฐ ดานกิจการผูประกอบการและ  Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

รมต.แหงรัฐ Dr. Maitha bint Salem Al Shamsi 

รมต.แหงรัฐ Khalifa Shaheen Al Marar 

รมต.แหงรัฐ Ahmed AliI Al Sayegh 

รมต.แหงรัฐ Hamad Mubarak Al Shamsi 

รมต.แหงรัฐ Sheikh Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al 

 Nahyan 

 

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

 (พ.ย.2564)  


