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ราชอาณาจักรบาหBเรน 

(Kingdom of Bahrain) 

 
 

เมืองหลวง มานามา  

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว3างเส6นละติจูดท่ี 26-27 องศาเหนือ กับเส6นลองจิจูดท่ี 50-51 

องศาตะวันออก โดยเปIนหมู3เกาะในอ3าวอาหรับ/อ3าวเปอรLเซีย ทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย มีพื้นที่ 

760 ตร.กม. ใหญ3เปIนอันดับ 188 ของโลก และเล็กกว3าไทยประมาณ 700 เท3า  

 

อาณาเขต ไม3มีพรมแดนทางบกติดต3อกับประเทศใด เน่ืองจากเปIนหมู3เกาะ โดยมีชายฝ[\งทะเลยาวท้ังส้ิน 

161 กม. อยู3ห3างจากชายฝ[\งทะเลทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย 24 กม. (มี King Fahd Causeway ซ่ึงเปIน

สะพานเช่ือมบาหLเรน-ซาอุดีอาระเบีย ระยะทาง 25 กม. เปnดใช6งานเม่ือปo 2529 ป[จจุบันอยู3ระหว3างการดำเนิน

โครงการก3อสร6าง King Hamad Causeway ซ่ึงเปIนสะพานเช่ือมแห3งท่ี 2 โดยสร6างขนานไปกับ King Fahd 

Causeway) และห3างจากชายฝ[\งทะเลตะวันตกของกาตารL 27 กม. (กำลังก3อสร6าง Friendship Causeway 
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สะพานเช่ือมบาหLเรน-กาตารL ระยะทางกว3า 40 กม. ถือเปIน Causeway ท่ีสร6างข้ึนในทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก

คาดว3าจะแล6วเสร็จในปo 2565) 

 

ภูมิประเทศ เปIนหมู3เกาะในอ3าวอาหรับ/อ3าวเปอรLเซีย ประกอบด6วย เกาะต3าง ๆ 33 เกาะ เกาะท่ีใหญ3ท่ีสุด 

คือ เกาะบาหLเรน รองลงมา ได6แก3 เกาะ Umm an Nasan และเกาะ Sitrah ลักษณะภูมิประเทศส3วนใหญ3

เปIนท่ีราบทะเลทราย จึงมีพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูกเพียง 2.1% จุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศอยู3ท่ีภูเขา Al Dukhan ซ่ึงมี

ความสูง 135 ม. ภัยธรรมชาติท่ีพบบ3อย ได6แก3 ภัยแล6ง และพายุฝุ�น  

 

ภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู ได6แก3 ฤดูร6อน ช3วง เม.ย.-ต.ค. อากาศร6อนช้ืน อุณหภูมิเฉล่ียอยู3ท่ี 35 องศาเซลเซียส 

แต3ในช3วง มิ.ย.-ก.ค. อาจสูงได6ถึง 48 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ช3วง พ.ย.-มี.ค. อากาศเย็นและมีฝนตกเปIนคร้ังคราว 

อุณหภูมิเฉล่ียอยู3ท่ี 10-20 องศาเซลเซียส อย3างไรก็ดี ในช3วง ธ.ค.-มี.ค. จะมีลมตะวันตกเฉียงเหนือ (Shamal) 

พัดปกคลุมท่ัวท้ังเกาะ ทำให6อากาศช้ืนข้ึน อุณหภูมิเฉล่ียอยู3ท่ี 20-30 องศาเซลเซียส  

 

ประชากร 1,540,558 คน (ประมาณการปo 2565) เปIนชาวบาหLเรน 46% เอเชีย 45.5% อาหรับอ่ืน ๆ 4.7% 

แอฟริกัน 1.6% ยุโรป 1% และอ่ืน ๆ 1.2% อัตราส3วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปo) 18.45% 

วัยรุ3นถึงวัยกลางคน (15-64 ปo) 78.19% วัยชรา (65 ปoข้ึนไป) 3.36% (ประมาณการปo 2563) อายุขัยเฉล่ีย

ของประชากรโดยรวม 79.9 ปo เพศชายประมาณ 77.63 ปo เพศหญิงประมาณ 82.24 ปo อัตราการเกิด 12.4 คน

ต3อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 2.82 คนต3อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.88% 

(ประมาณการปo 2565) 

 

ศาสนา  อิสลาม 70.3% (ชีอะฮLประมาณ 42% และซุนนีประมาณ 28%) คริสตL 14.5% ฮินดู 9.8% 

พุทธ 2.5% ยูดาย 0.6% และอ่ืน ๆ 2.9% 

 

ภาษา  ภาษาอาหรับเปIนภาษาราชการ และมีการใช6ภาษาอังกฤษ ฟารLซี และอุรดู  

 

การศึกษา  อัตราการรู6หนังสือ 97.46% (ประมาณการปo 2561 ของ UNESCO Institute of Statistics) 

งบประมาณด6านการศึกษาประมาณ 2.33% ของ GDP (ประมาณการปo 2560 ของธนาคารโลก) บาหLเรนเปIน

ประเทศที่มีระบบการศึกษาภาครัฐที่เก3าแก3ที่สุดในคาบสมุทรอาระเบีย โดยรัฐบาลเข6ามารับผิดชอบการจัด

การศึกษาแก3ประชาชนต้ังแต3ปo 2475 ระบบการศึกษาภาครัฐ ประกอบด6วย ระดับประถมศึกษา 6 ปo มัธยมศึกษา

ตอนต6น 3 ปo และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปo รัฐบาลสนับสนุนค3าใช6จ3ายให6ท้ังหมด ท้ังค3าเล3าเรียน ค3าเคร่ืองแต3งกาย 

ค3าอาหาร และค3ารถรับ-ส3ง นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเอกชนสายสามัญและวิชาศาสนาอิสลามที่เปIนของ

บาหLเรนและนานาชาติ รวมท้ังส้ิน 48 แห3ง ส3วนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปnดมหาวิทยาลัยแห3งแรกของรัฐ คือ 

Gulf Polytechnic เม่ือปo 2511 และป[จจุบันมีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห3ง อาทิ Arabian Gulf 
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University ซ่ึงต้ังข้ึนเม่ือปo 2527 โดยได6รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร3วมมือแห3ง

รัฐอ3าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) ท้ัง 6 ประเทศ  

 

การก0อต้ังประเทศ   ราชวงศLอาลเคาะลีฟะฮLเข6าไปมีอำนาจในบาหLเรน ซึ่งในอดีตเคยเปIนส3วนหนึ่ง

ของจักรวรรดิเปอรLเซีย (อิหร3านในป[จจุบัน) ต้ังแต3ปo 2326 และปกครองบาหLเรนอย3างต3อเน่ืองมาจนถึงป[จจุบัน 

อย3างไรก็ดี ในช3วงคริสตLศตวรรษท่ี 19 เจ6าผู6ครองรัฐบาหLเรนและรัฐรอบอ3าวอ่ืน ๆ อีก 8 รัฐ (กาตารL และอีก 7 รัฐ

ท่ีกลายเปIนสหรัฐอาหรับเอมิเรตสLในป[จจุบัน) ถูกกดดันให6ลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบับกับสหราชอาณาจักร 

ส3งผลให6รัฐเหล3าน้ี รวมท้ังบาหLเรน ซ่ึงสหราชอาณาจักรเรียกว3า Trucial Sheikhdoms หรือ Trucial States 

มีสถานะกลายเปIนรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักร แต3การท่ีสหราชอาณาจักรประกาศเม่ือปo 2511 ว3าจะ

ถอนตัวจากรัฐรอบอ3าวท้ังหมดภายในปo 2514 สร6างความกังวลแก3เจ6าผู6ครองรัฐบาหLเรนอย3างมาก เฉพาะอย3างย่ิง

กรณีอิหร3านอ6างกรรมสิทธ์ิเหนือบาหLเรนด6วยการออกร3างกฎหมายเม่ือปo 2500 ประกาศให6บาหLเรนเปIนจังหวัด

ท่ี 14 ของอิหร3าน แต3หลังจากท่ีอิหร3านยกเลิกการอ6างสิทธิเหนือบาหLเรน เพ่ือแสดงการยอมรับต3อผลการสำรวจ

ความเห็นของชาวบาหLเรนท่ีสหประชาชาติจัดทำข้ึน พ.ค.2513 ซ่ึงชาวบาหLเรนส3วนใหญ3เห็นว3า บาหLเรนเปIนรัฐ 

ท่ีมีเอกราชสมบูรณLจากอิหร3าน ทำให6บาหLเรนไม3เห็นถึงความจำเปIนท่ีจะต6องเข6าร3วมหารือกับ Trucial States 

เก่ียวกับการจัดต้ังประเทศใหม3 หลังจากได6รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรและเลือกท่ีจะประกาศตัวเปIนรัฐ

เอกราชแทน โดยบาหLเรนได6รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 15 ส.ค.2514 ต3อมาเม่ือปo 2545 เชค ฮะมัด 

บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮL ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชยLเปIนเจ6าผู6ครองรัฐบาหLเรนต3อจากพระราชบิดาเมื่อปo 2542 

ทรงสถาปนาพระองคLขึ้นเปIนสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคLแรกของบาหLเรน และเปลี่ยนชื่อประเทศจาก 

“รัฐบาหLเรน” เปIน “ราชอาณาจักรบาหLเรน” จนถึงป[จจุบัน 

 

วันชาติ 16 ธ.ค. (บาหLเรนได6รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 15 ส.ค.2514 แต3เปIนอิสระจาก  

การเปIนรัฐอารักขาของสหราชอาณาจักรเม่ือ 16 ธ.ค.2514) 

 

การเมือง ระบอบราชาธิปไตยก่ึงรัฐสภา สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเปIนพระประมุขของประเทศภายใต6

รัฐธรรมนูญ หลังจากรับรองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศเม่ือ 14 ก.พ.2545 อย3างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ   

การตัดสินใจท่ีสำคัญยังคงข้ึนอยู3กับสมเด็จพระราชาธิบดี และ นรม. เปIนหลัก  

 ฝ�ายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดในการแต3งต้ังหรือถอดถอน 

นรม. และ ครม. โดยสมาชิกพระราชวงศLอาลเคาะลีฟะฮLมักได6ดำรงตำแหน3งสำคัญใน ครม. เฉพาะอย3างย่ิง    

กระทรวงด6านความม่ันคง นรม.บาหLเรนคนป[จจุบัน คือ มกุฎราชกุมารซัลมาน บิน ฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮL    

(พระชนมมายุ 54 พรรษา/ปo 2566) พระราชโอรสองคLโตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮL 

(พระชนมพรรษา 73 พรรษา/ปo 2566) เจ6าผู6ครองรัฐบาหLเรนพระองคLป[จจุบัน ทรงได6รับการแต3งต้ังให6ดำรง

ตำแหน3ง นรม.บาหLเรน เม่ือ 11 พ.ย.2563 หลังจากเจ6าชายเคาะลีฟะฮL บิน ซัลมาน อาลเคาะลีฟะฮL นรม.บาหLเรน 

(พระชันษา 85 ปo/ปo 2563) ส้ินพระชนมL ท้ังน้ี เจ6าชายเคาะลีฟะฮL อดีต นรม.บาหLเรน ทรงเปIนพระปnตุลา (อา) 
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ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด ทรงดำรงตำแหน3ง นรม. มาตั้งแต3ปo 2514 โดยได6รับการบันทึกว3า ทรงเปIน 

นรม.ท่ีอยู3ในตำแหน3งนานท่ีสุดในโลก (49 ปo/ปo 2563) 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ใช6ระบบ 2 สภา ประกอบด6วย 1) สภาท่ีปรึกษา (Consultative Council/ 

Majlis al Shura) หรือวุฒิสภา มีสมาชิก 40 คน มาจากการแต3งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี การแต3งต้ังคร้ังล3าสุด

เม่ือ ธ.ค.2561 และ 2) สภาผู6แทนราษฎร (Council of Representatives/Majlis al Nuwab) มีสมาชิก 40 คน 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระ 4 ปo การเลือกต้ังครั้งแรกเม่ือ ต.ค.2545 คร้ังล3าสุดเมื่อ 12 พ.ย.2565 ท้ังน้ี 

แม6บาหLเรนมีกฎหมายห6ามจัดต้ังพรรคการเมือง แต3ก็อนุญาตให6มีการจัดต้ังกลุ3มการเมือง (political societies) ได6 

โดยกลุ3มการเมืองท่ีสำคัญ ได6แก3 1) กลุ3ม Al Wefaq ของชาวชีอะฮLเคร3งจารีต แต3ศาลสูงบาหLเรนมีคำส่ังยุบกลุ3ม

เม่ือ มิ.ย.2559 จากข6อกล3าวหาว3า กลุ3ม Al Wefaq พยายามเคล่ือนไหวเพ่ือล6มล6างรัฐบาล สร6างความแตกแยกใน

สังคม มีส3วนเกี่ยวข6องกับกลุ3มที่มีแนวคิดหัวรุนแรงและก3อการร6าย 2) กลุ3ม Waad (National Democratic 

Action Society) ซ่ึงเปIนการรวมกลุ3มของชาวซุนนีกับชาวชีอะฮLท่ีมีแนวคิดอนุรักษLนิยมเคร3งจารีต และเปIน

พันธมิตรของกลุ3ม Al Wefaq ท้ังน้ี ศาลสูงบาหLเรนมีคำส่ังยุบกลุ3ม Waad เม่ือ พ.ค.2560 จากข6อกล3าวหา

เก่ียวข6องกับกลุ3มก3อการร6าย และ 3) กลุ3ม Al Asalah กับกลุ3ม Al Menbar ของชาวซุนนีเคร3งจารีต 

 ฝ�ายตุลาการ : ระบบกฎหมายมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายอิสลาม และกฎหมายของสหราชอาณาจักร

รวมกัน ไม3ยอมรับการบังคับคดีของศาลระหว3างประเทศ คณะผู6พิพากษาศาลสูงสุดได6รับแต3งต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา 

ขณะที่ประธานและคณะผู6พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมาจากการแต3งตั้งโดยสภาตุลาการสูงสุด ซึ่งมี

สมเด็จพระราชาธิบดีเปIนประธาน และสมาชิกมีวาระ 9 ปo ได6แก3 ผู6พิพากษาศาลสูงสุด ผู6พิพากษาศาลชะรีอะฮL 

และผู6พิพากษาศาลอุทธรณL 

 

เศรษฐกิจ บาหLเรนเปIนประเทศแรกในรัฐรอบอ3าวอาหรับท่ีขุดพบน้ำมันดิบต้ังแต3ปo 2475 และทำให6

เศรษฐกิจของประเทศหันมาพ่ึงพาการส3งออกน้ำมันเปIนหลักแทนการค6าไข3มุกท่ีดำเนินมาเปIนเวลาหลายร6อยปo 

แต3การมีพ้ืนที่เล็กจึงทำให6มีปริมาณน้ำมันดิบและก¤าซธรรมชาติสำรองน6อยและลดน6อยลง ด6วยเหตุนี้รัฐบาล

บาหLเรนจึงพยายามลดการพ่ึงพารายได6จากทรัพยากรน้ำมันและหันไปเน6นการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ 

ส3งผลให6ป[จจุบันบาหLเรนกลายเปIนศูนยLกลางทางการเงิน โทรคมนาคม การส่ือสาร การต3อเรือ การบิน และ

การท3องเที่ยวที่สำคัญอีกแห3งหนึ่งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็พยายามลดอุปสรรคทางการค6า 

ด6วยการจัดทำความตกลงการค6าเสรี (FTA) กับประเทศต3าง ๆ เฉพาะอย3างยิ่งบาหLเรนเปIนประเทศแรก    

ในรัฐรอบอ3าวอาหรับท่ีประสบความสำเร็จในการจัดทำ FTA กับสหรัฐฯ เม่ือ ส.ค.2549 นอกจากน้ี รัฐบาลยัง

ผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตรLการพัฒนาเศรษฐกิจแห3งชาติ “Vision 2030” เพ่ือก6าวข้ึนเปIน

ศูนยLกลางการผลิตและการลงทุนด6านอุตสาหกรรมของอ3าวอาหรับภายในปo 2573  

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ ได6แก3 น้ำมันดิบ ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนLทราบแล6วประมาณ 

124.6 ล6านบารLเรล (มากเปIนอันดับท่ี 67 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 50,000 บารLเรล  ก¤าซธรรมชาติ ซ่ึงมี

ปริมาณสำรองที่พิสูจนLทราบแล6วประมาณ 92,030 ล6านลูกบาศกLเมตร (มากเปIนอันดับที่ 53 ของโลก) 

กำลังการผลิตวันละ 230,283 ล6านลูกบาศกLเมตร โดยเปIนการผลิตเพ่ือใช6ภายในประเทศท้ังหมด (ประมาณการ
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ปo 2562 ของ U.S. Energy Information Administration) อน่ึง กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแห3งชาติ

บาหLเรน เผยแพร3รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสท่ี 2/2565 ของบาหLเรน เม่ือ ก.ย.2565 ว3าห6วง เม.ย.-

มิ.ย.2565 บาหLเรนมีกำลังการผลิตน้ำมันจากแหล3งน้ำมันบนบกของประเทศ วันละ 39,411 บารLเรล และ

การผลิตและนำเข6าจากแหล3งน้ำมัน Abu Safah นอกชายฝ[\งใกล6อ3าวเปอรLเซียท่ีบาหLเรนถือครองร3วมกับ

ซาอุดีอาระเบีย วันละ 154,799 บารLเรล 

 ท้ังน้ี เม่ือ เม.ย.2561 บาหLเรนค6นพบแหล3งน้ำมันและก¤าซธรรมชาติแห3งใหม3ในช้ันหินดินดานจาก

แหล3ง Khaleej Al Bahrain บริเวณชายฝ[\งตะวันตกของบาหLเรน คาดว3ามีปริมาณน้ำมันดิบสำรองไม3น6อยกว3า 

80,000 ล6านบารLเรล และปริมาณก¤าซธรรมชาติสำรองประมาณ 280,000-560,000 ล6านล6านลูกบาศกLเมตร ถือ

เปIนแหล3งน้ำมันและก¤าซธรรมชาติขนาดใหญ3ท่ีสุดในประเทศและในประวัติศาสตรLนับต้ังแต3มีการค6นพบแหล3ง

น้ำมันในบาหLเรนเม่ือปo 2475 นอกจากน้ี ยังมีแร3อะลูมิเนียม ซ่ึงเปIนสินค6าส3งออกสำคัญอันดับ 2 รองจากน้ำมัน 

และทรัพยากรทางทะเล 

  

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ดีนารบาหLเรน (Bahraini Dinar-BHD) 

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารBสหรัฐ :  ประมาณ 0.376 ดีนารบาหLเรน : 1 ดอลลารLสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 95.43 บาท : 1 ดีนารบาหLเรน (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑLมวลรวมในประเทศ (GDP) : 87,910 ล6านดอลลารLสหรัฐ (ประมาณการปo 2565 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.4%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 3,732 ล6านดอลลารLสหรัฐ  

อัตราเงินเฟ©อ : 3.5%  

รายได6เฉล่ียต3อคนต3อปo : 57,920 ดอลลารLสหรัฐ   

ทุนสำรองเงินตราต3างประเทศ : 4,990 ล6านดอลลารLสหรัฐ (ข6อมูลเม่ือปo 2564 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 1,007,121 คน (ข6อมูลเม่ือปo 2564 ขององคLกรแรงงานระหว3างประเทศ)  

อัตราการว3างงาน : 5.5% (ประมาณการปo 2565 ของ IMF) 

ดุลการค6าระหว3างประเทศ : เกินดุล 8,181 ล6านดอลลารLสหรัฐ (ข6อมูลเม่ือปo 2564 ขององคLการการค6าโลก) 

มูลค3าการส3งออก : 22,369 ล6านดอลลารLสหรัฐ  

สินค6าส3งออก : ปnโตรเลียมและผลิตภัณฑLปnโตรเลียม รวมถึงน้ำมัน (67.8%) สินค6าอุตสาหกรรมต3าง ๆ (26.5%) 

ผลิตภัณฑLทางการเกษตร อาทิ อาหาร น้ำตาลทราย (4.3%) และอ่ืน ๆ (1.4%) 

ประเทศส3งออกสินค6าสำคัญ : ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสL สหรัฐฯ โอมาน สหภาพยุโรป อียิปตL จีน 

อินเดีย คูเวต เกาหลีใต6 ไต6หวัน และเนเธอรLแลนดL 

มูลค3าการนำเข6า : 14,188 ล6านดอลลารLสหรัฐ 

สินค6านำเข6า : สินค6าอุตสาหกรรม (66.8%) อาทิ รถยนตL เรือ เคร่ืองส3งสัญญาณวิทยุโทรศัพทL เช้ือเพลิง แร3 
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รวมถึงน้ำมัน (17.1%) ผลิตภัณฑLทางการเกษตรและอาหาร (14.9%) อาทิ ข6าว เน้ือสัตวLปoก และอ่ืน ๆ (1.2%) 

ประเทศนำเข6าสินค6าสำคัญ : ซาอุดีอาระเบีย สหภาพยุโรป จีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสL 

บราซิล ญ่ีปุ�น   
  
การทหาร กองทัพบาหLเรนมีกำลังพลไม3มากนัก แต3มียุทโธปกรณLท่ีทันสมัย ส3วนใหญ3นำเข6าจากสหรัฐฯ 

งบประมาณด6านการทหารเม่ือปo 2564 อยู3ท่ี 1,399 ล6านดอลลารLสหรัฐ (ประมาณ 3.58% ของ GDP) นอกจากน้ี 

บาหLเรนยังเปIนท่ีต้ังกองเรือท่ี 5 ของสหรัฐฯ โดยอนุญาตให6กำลังพลสหรัฐฯ และพันธมิตรเข6าไปต้ังฐานทัพ     

ท่ี Juffair ต้ังแต3ต6นทศวรรษท่ี 1990 ป[จจุบันมีกำลังพลสหรัฐฯ จำนวน 4,700 นาย และกำลังพลสหราชอาณาจักร 

จำนวน 1,000 นาย ประจำการอยู3ในบาหLเรน รวมท้ังบาหLเรนได6รับสถานะเปIนพันธมิตรหลักนอกเนโต (Major 

Non-NATO Ally-MNNA) ของสหรัฐฯ ต้ังแต3ปo 2546 และอนุญาตให6สหรัฐฯ นำเอาระบบป©องกันขีปนาวุธเข6าไป

ประจำการในบาหLเรนเมื่อ ก.พ.2553 ขณะที่สหราชอาณาจักรกับบาหLเรนบรรลุข6อตกลงขยายความร3วมมือ

ด6านการทหาร เม่ือ ธ.ค.2557 เพ่ือตอบสนองภัยคุกคามความม่ันคงในตะวันออกกลาง โดยบาหLเรนอนุญาต

ให6สหราชอาณาจักรเข6ามาจัดต้ังฐานทัพถาวรบริเวณท3าเรือ Mina’ Salman เปIนเวลา 30 ปo เพ่ือเปIนคลังอาวุธ

และเสริมกำลังแก3เรือทำลายทุ3นระเบิด 4 ลำของสหราชอาณาจักรที่ประจำการอยู3ที่ท3าเรือดังกล3าวอยู3แล6ว 

รวมท้ังเพ่ือขยายภารกิจรักษาความม่ันคงในอ3าวเปอรLเซียของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรอย3างถาวร โดยเฉพาะ

การส3งเรือขนาดใหญ3เข6าไปในอ3าวเปอรLเซีย ท้ังน้ี การก3อสร6างฐานทัพดังกล3าวแล6วเสร็จและมีพิธีเปnดอย3างเปIน

ทางการเม่ือ เม.ย.2561 

 กองทัพบาหLเรนมีช่ือเรียกอย3างเปIนทางการว3า กองกำลังป©องกันประเทศบาหLเรน (Bahrain 

Defense Forces-BDF) อยู3ในกำกับของ กห. มีกำลังพลท้ังส้ิน 8,200 นาย ประกอบด6วย  

 ทบ. มีกำลังพล 6,000 นาย ยุทโธปกรณLสำคัญ ได6แก3 รถถัง (MBT) รุ3น M-60A3 Patton 

จำนวน 180 คัน ยานยนตLลาดตระเวนหุ6มเกราะ (RECCE) รุ3น AML-90 จำนวน 22 คัน ยานยนตLหุ6มเกราะ (IFV) 

รุ3น YPR-765 PRI จำนวน 25 คัน รุ3น AIFV-B-C25 จำนวน 42 คัน รถสายพานลำเลียงหุ6มเกราะ (APC) รุ3น 

M113A2 จำนวน 300 คัน รุ3น AIFV-B จำนวน 3 คัน รุ3น Arma (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) ยานยนตLหุ6มเกราะ

เอนกประสงคL (AUV) รุ3น M-ATV (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) อาวุธปล3อยนำวิถีต3อต6านรถถัง (MSL) รุ3น AIFV-B-Milan 

จำนวน 5 ลูก รุ3น HMMWV รุ3น BGM-71A TOW และรุ3น Kornet-EM (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) รุ3น M40A1 

จำนวน 25 ลูก และรุ3น MOBAT จำนวน 6 ลูก ป®นใหญ3ต3อสู6อากาศยานรุ3น M109A5 จำนวน 20 กระบอก 

รุ3น M110A2 จำนวน 62 กระบอก รุ3น L188 Light Gun จำนวน 8 กระบอก รุ3น M198 จำนวน 28 กระบอก 

รุ3น SR5 จำนวน 4 กระบอก รุ3น M270 MLRS จำนวน 9 กระบอก เคร่ืองยิงลูกระเบิด (MOR) รุ3น L16 จำนวน 

12 เครื่อง รุ3น EIMOS จำนวน 20 เครื่อง รุ3น M113A2 จำนวน 12 เครื่อง ขีปนาวุธแบบพื้นสู3พื้น 

รุ3น MGM-140A ATACMS (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) ขีปนาวุธพิสัยใกล6แบบพ้ืนสู3พ้ืน (SRBM) รุ3น MGM-104A 

ATACMS (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) อาวุธปล3อยนำวิถีต3อต6านอากาศยาน (SAM) รุ3น MIM-23B I-HAWK 

จำนวน 6 ลูก (พิสัยใกล6) รุ3น Crotale จำนวน 7 ลูก (พิสัยกลาง) รุ3น 9K338 Igla-S รุ3น FIM-92A Stinger 
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และรุ3น RBS-70 (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) ป®นใหญ3วิถีราบ (GUNS) รุ3น GDF-003/-005 จำนวน 12 กระบอก 

และรุ3น L/70 จำนวน 12 กระบอก 

 ทร. มีกำลังพล 700 นาย ยุทโธปกรณLสำคัญ ได6แก3 เรือฟริเกต (FFGHM) ชั้น Sabha  

(เดิมคือ เรือ US Oliver Hazard Perry ของกองทัพเรือสหรัฐฯ) จำนวน 1 ลำ เรือสนับสนุนปฏิบัติการ

สันติภาพทางทะเล (PSO) ช้ัน Al Zubara (เดิมคือ เรือ UK River (OPV) ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร)

เรือตรวจการณLเร็วติดตั้งอาวุธปล3อยนำวิถี (PCFG) ชั้น Ahmed el Fateh จำนวน 4 ลำ เรือตรวจการณL

ติดตั้งอาวุธปล3อย (PCG) ชั้น Al Manama จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณL (PB) ชั้น Al Jarim จำนวน 2 ลำ 

ช้ัน Al Riffa จำนวน 2 ลำ และช้ัน Mashoor จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณLเร็ว (PBF) ช้ัน Mk V FPB จำนวน 

2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) ชั้น Loadmaster จำนวน 1 ลำ ชั้น Mashtan จำนวน 4 ลำ และ

ช้ัน Dinar จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ช้ัน Sea Keeper จำนวน 2 ลำ นอกจากน้ียังมี

เฮลิคอปเตอรLแบบลำเลียงรุ3น Bo-105 จำนวน 2 เคร่ือง ประจำการใน ทร. 

 ทอ. มีกำลังพล 1,500 นาย ยุทโธปกรณLสำคัญ ได6แก3 เคร่ืองบินโจมตีเร็ว (FTR) รุ3น F-5E 

Tiger II จำนวน 8 เครื่อง รุ3น F-5F Tiger II จำนวน 4 เครื่อง เครื่องบินขับไล3แบบโจมตีภาคพื้นดิน (FGA) 

รุ3น F-16C จำนวน 16 เคร่ือง รุ3น F-16D จำนวน 4 เคร่ือง เคร่ืองบินลำเลียง (TPT) รุ3น C-130J จำนวน 2 เคร่ือง 

รุ3น B-737 จำนวน 1 เครื่อง รุ3น B-767 จำนวน 1 เครื่อง รุ3น B-747 จำนวน 2 เครื่อง รุ3น Gulfstream II 

จำนวน 1 เคร่ือง รุ3น Gulfstream IV จำนวน 1 เคร่ือง รุ3น Gulfstream 450 จำนวน 1 เคร่ือง รุ3น Gulfstream 550 

จำนวน 1 เคร่ือง รุ3น BAe-146-RJ85 จำนวน 2 เคร่ือง รุ3น BAe-146-RJ100 จำนวน 1 เคร่ือง รุ3น BAe-146-RJ170 

จำนวน 1 เคร่ือง และรุ3น B-727 จำนวน 1 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรLแบบเอนกประสงคL (MRH) รุ3น Bell 412EP 

มากกว3า 2 เครื่อง แบบโจมตี (ATK) รุ3น AH-1E Cobra จำนวน 10 เครื่อง และรุ3น AFH-1F Cobra 

จำนวน 12 เคร่ือง แบบลำเลียง (TPT) รุ3น S-70A Black Hawk จำนวน 3 เคร่ือง รุ3น 1 S-92A จำนวน 1 เคร่ือง 

รุ3น UH-60L Black Hawk จำนวน 1 เคร่ือง รุ3น UH-60M Black Hawk จำนวน 8 เคร่ือง รุ3น Bell 212 (AB-212) 

จำนวน 11 เคร่ือง และรุ3น Bo-105 จำนวน 3 เคร่ือง อาวุธปล3อยนำวิถีแบบอากาศสู3พ้ืน (AAM) รุ3น AIM-9P 

Sidewinder รุ3น AIM-7 Sparrow แบบอากาศสู3อากาศ (ARH) รุ3น AIM-120B/C AMRAAM แบบอากาศสู3

พื้นพิสัยใกล6และปานกลาง รุ3น AGM-65D/G Maverick และรุ3น TOW (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) และระเบิด

นำวิถีทำลายภาคพ้ืนดิน (BOMBS) รุ3น GBU10/12 Paveway II (ไม3ปรากฏข6อมูลจำนวน) 

 นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังท่ีไม3ได6อยู3ในกำกับของ กห. ได6แก3  

 - กองกำลังความม่ันคงพิเศษ หรือ ตร.ปราบจลาจล อยู3ในกำกับของ มท. มีกำลังพลประมาณ 

9,000 นาย กำลังพลส3วนใหญ3มาจากประเทศอาหรับอ่ืน ๆ และปากีสถาน มียานยนตLหุ6มเกราะและ

เฮลิคอปเตอรLประจำการจำนวนหน่ึง 

 - กองกำลังป©องกันชายฝ[\ง อยู3ในกำกับของ มท. มีกำลังพลประมาณ 260 นาย มีการประจำการ

เรือตรวจการณL (PBF และ PB) ชั้นต3าง ๆ จำนวนรวม 55 ลำ และเรือระบายพลขนาดใหญ3 (LCU) ช้ัน 

Load-master II จำนวน 1 ลำ  
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 - กองกำลังพิทักษLชาติ (National Guard) ท่ีก3อต้ังโดยพระบรมราชโองการของเชค อีซา 

อดีตเจ6าผู6ครองรัฐบาหLเรน เม่ือปo 2540 มีกำลังพลประมาณ 2,000 นาย ในจำนวนน้ีเปIนกำลังพลต3างชาติ

จำนวนมาก โดยเฉพาะชาวปากีสถาน 

 

ปdญหาด#านความม่ันคง  

 การท่ีบาหLเรนเปIนประเทศขนาดเล็ก เปIนป[จจัยท่ีทำให6บาหLเรนเลือกดำเนินนโยบายสายกลาง

และถ3วงดุลโลกอาหรับมุสลิมกับมหาอำนาจตะวันตกมาตลอด อย3างไรก็ดี ความใกล6ชิดกับสหรัฐฯ จากการเปIน

ท่ีต้ังกองเรือท่ี 5 ของสหรัฐฯ และการมีสถานะเปIนพันธมิตรหลักนอกเนโตของสหรัฐฯ ส3งผลให6บาหLเรนเส่ียง

ตกเปIนเป©าโจมตีของกลุ3มก3อการร6าย ตามท่ีเคยปรากฏรายงานว3า เครือข3ายอัลกออิดะฮL (Al Qaida-AQ) 

พยายามจัดต้ังเครือข3ายปฏิบัติการในบาหLเรน โดยอาจมีเป©าหมายเพ่ือโจมตีกองเรือท่ี 5 ของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน

ก็อาจถูกอิหร3านหวาดระแวงว3า เตรียมร3วมมือกับสหรัฐฯ เพ่ือโจมตีอิหร3านได6เช3นกัน  

 ป[ญหากรณีอิหร3านอ6างกรรมสิทธ์ิเหนือดินแดนบาหLเรน แม6ว3ายุติไปต้ังแต3ปo 2513 เม่ืออิหร3าน

ยอมรับผลการสำรวจความคิดเห็นชาวบาหLเรนท่ีสหประชาชาติจัดทำข้ึน ซ่ึงระบุว3าชาวบาหLเรนส3วนใหญ3เห็นว3า

บาหLเรนเปIนรัฐท่ีมีเอกราชอย3างสมบูรณLจากอิหร3าน แต3จนถึงป[จจุบันรัฐบาลบาหLเรนยังหวาดระแวงว3า อิหร3านอาจ

พยายามขยายอิทธิพลเข6าไปในบาหLเรนด6วยการแทรกแซงผ3านชุมชนชาวชีอะฮL ซ่ึงเปIนประชากรส3วนใหญ3 

(ประมาณ 42% ของประชากรท้ังหมด) หลังจากมีการชุมนุมเรียกร6องประชาธิปไตยของชาวชีอะฮLในบาหLเรน

เม่ือ ก.พ.-มี.ค.2554 จนเปIนเหตุให6รัฐบาลบาหLเรนต6องร6องขอให6คณะมนตรีความร3วมมือแห3งรัฐอ3าวอาหรับ 

(Gulf Cooperation Council-GCC) ส3ง กกล.โล3พิทักษLคาบสมุทร (Peninsula Shield) เข6าไปช3วยรักษาความสงบ

ในบาหLเรน และเปIนการป©องปรามไม3ให6อิหร3านขยายอิทธิพลเข6าสู3บาหLเรน ท้ังน้ี กกล.ดังกล3าวยังคงประจำการ

อยู3ในบาหLเรนจนถึงป[จจุบัน  

 การชุมนุมประท6วงต3อต6านรัฐบาลของชาวอาหรับชีอะฮLในบาหLเรนนับจากห6วงปo 2554 ยัง

ปรากฏอยู3เปIนระยะ โดยป[จจุบันการชุมนุมมุ3งเรียกร6องให6รัฐบาลบาหLเรนยุติการปราบปรามกลุ3มต3อต6าน

รัฐบาล โดยเฉพาะการจับกุมและลงโทษผู6นำกลุ3มต3อต6านรัฐบาล รวมถึงผู6มีส3วนเก่ียวข6อง ด6วยการเพิกถอน

สัญชาติบาหLเรน ประหารชีวิต และจำคุกเปIนเวลาสูงสุด 15 ปo ขณะที่การก3อเหตุความไม3สงบส3วนใหญ3เปIน

การลอบวางระเบิดขนาดเล็ก ซ่ึงท่ีผ3านมารัฐบาลบาหLเรนสามารถจับกุมผู6ก3อเหตุและสืบสวนพบว3า ผู6ก3อเหตุได6รับ

การสนับสนุนทางการเงินและการฝ²กอาวุธจาก กกล.พิทักษLการปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guards 

Corps -IRGC) ของอิหร3าน และกลุ3มฮิซบุลลอฮLในเลบานอน เช3น การจับกุมสมาชิกข3ายงานก3อการร6ายจำนวน 

116 คน ที่ IRGC เข6ามาจัดตั้งในบาหLเรน เมื่อ มี.ค. 2561 การทำลายแผนก3อเหตุโจมตีในบาหLเรนของกลุ3ม

ก3อการร6ายท่ี IRGC ให6การสนับสนุนเม่ือ ก.ย. 2563 และคร้ังหลังสุดเม่ือ พ.ย.2564 กระทรวงมหาดไทยบาหLเรน

จับกุมผู6ต6องสงสัยจำนวนหน่ึง (ไม3มีการเปnดเผยสัญชาติ) ข6อหาวางแผนก3อการร6ายในบาหLเรน พร6อมยึดอาวุธ

และวัตถุระเบิด โดยอ6างว3ากลุ3มผู6ต6องสงสัยมีความเช่ือมโยงกับกลุ3มก3อการร6ายในอิหร3าน ท้ังน้ี ห6วงปo 2559-

2563 รัฐบาลบาหLเรนดำเนินมาตรการลงโทษข้ันรุนแรงต3อผู6ก3อเหตุและผู6ต6องสงสัยท่ีมีความเช่ือมโยงกับ

อิหร3านและกลุ3มฮิซบุลลอฮL เช3น การออกคำส่ังเนรเทศชาวเลบานอนจำนวนหน่ึงออกจากบาหLเรนเม่ือ 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 9 

มี.ค.2559 เน่ืองจากตรวจพบว3ามีความเช่ือมโยงกับกลุ3มฮิซบุลลอฮL การตัดสินลงโทษจำเลย 51 คนซ่ึงถูกจับกุม

เม่ือปo 2562 ข6อหาจัดต้ังและเข6าร3วมกลุ3มก3อการร6ายท่ีมี IRGC อยู3เบ้ืองหลังเม่ือ พ.ย.2563  

 

สมาชิกองคBการระหว0างประเทศ 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 นอกจากน้ียังมีสถานะเปIนผู6สังเกตการณLของ IOM 
 

วิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี มีการส3งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี โดยบาหLเรนต6องการ

เปIนศูนยLกลางด6านนวัตกรรมด6านวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยีในภูมิภาค มีการจัดต้ังสถาบันวิจัยเทคโนโลยี 

สวนเทคโนโลยี ศูนยL Techtainment (technology interactive entertainment) และเมืองการศึกษา 

โดยมีเป©าหมายเปIนศูนยLกลางของภูมิภาคในการวิจัยและเรียนรู6ด6าน ICT รวมท้ังเปIนมหาวิทยาลัยออนไลนL

ของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท3าอากาศยาน 4 แห3ง โดยมีท3าอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ Bahrain 

International Airport นอกจากนี้ ยังมีท3าเรือสำคัญ 3 ท3า ได6แก3 ท3าเรือ Mina’Salman ท3าเรือ Sitrah 

(ต้ังอยู3บนเกาะ Sitrah ห3างจากเกาะบาหLเรนท่ีเปIนท่ีต้ังมานามา เมืองหลวง ไปทางใต6ประมาณ 5 กม.) และ

ท3าเรือ Khalifa Bin Salman เส6นทางคมนาคม มีถนนระยะทาง 5,100 กม. (ประมาณการปo 2562 

ของกระทรวงโยธาธิการบาหLเรน) ท3อส3งผลิตภัณฑLปnโตรเลียมระยะทาง 118 กม. (ประมาณ 42 กม.อยู3นอกชายฝ[\ง 

และประมาณ 76 กม.อยู3บนฝ[\ง ข6อมูลเม่ือ มิ.ย.2561 ของกระทรวงน้ำมันบาหLเรน) การโทรคมนาคม : โทรศัพทL

พ้ืนฐานให6บริการประมาณ 274,106 เลขหมาย โทรศัพทLเคล่ือนท่ีประมาณ 1.74 ล6านเลขหมาย จำนวนผู6ใช6

อินเทอรLเน็ต 100% ของจำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ (ประมาณการปo 2563 ของสหภาพโทรคมนาคม

ระหว3างประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพทLทางไกลระหว3างประเทศ +973 รหัสอินเทอรLเน็ต .bh  

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไม3มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-มานามา (ประมาณ 5,358 กม.) ส3วนสายการบิน

ของบาหLเรนท่ีบินตรงมาไทย คือ Gulf Air ให6บริการเท่ียวบินไป-กลับ มานามา-กรุงเทพฯ ทุกวัน ระยะเวลาใน

การบิน 7 ชม. 25 นาที เวลาท่ีบาหLเรนช6ากว3าไทย 4 ชม. นักธุรกิจและนักท3องเท่ียวชาวไทยได6รับอนุญาตให6

พำนักในบาหLเรนได6 30 วัน โดยไม3ต6องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถขอต3อเวลาได6อีก 14 วัน แต3ต6องเสีย

ค3าธรรมเนียมเปIนเงิน 25 ดีนาร ซ่ึงสามารถขอต3อเวลาได6ท่ีจุดผ3านแดนเข6าบาหLเรน เว็บไซตLการท3องเท่ียว 

http://www.btea.bh/ 
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สถานการณBสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) สถานการณLการเมืองภายในบาหLเรน ภายหลังการส้ินพระชนมLของเจ6าชายเคาะลีฟะฮL 

นรม.บาหLเรน และการข้ึนดำรงตำแหน3ง นรม.บาหLเรน ของมกุฎราชกุมารซัลมาน พระราชโอรสของสมเด็จ

พระราชาธิบดีฮะมัด เจ6าผู6ครองรัฐบาหLเรนพระองคLป[จจุบัน โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนแนวทางการดำเนิน

นโยบายต3อชาวชีอะฮLซ่ึงเปIนประชากรส3วนใหญ3ของบาหLเรน เน่ืองจากเคยปรากฏข3าวลือว3า มกุฎราชกุมารซัลมาน

ซ่ึงทรงดำรงตำแหน3ง รอง นรม.บาหLเรน คนท่ี 1 ทรงต6องการประนีประนอมและสร6างความปรองดองกับ     

ชาวชีอะฮL ขณะท่ีเจ6าชายเคาะลีฟะฮL อดีต นรม.บาหLเรน ทรงดำเนินนโยบายด6วยการใช6แนวทางแข็งกร6าว เห็นได6

จากการใช6กำลังปราบปรามชาวชีอะฮLท่ีออกมาชุมนุมต3อต6านรัฐบาลบาหLเรนเม่ือ มี.ค.2554 โดยมีแรงจูงใจจาก

กระแสการลุกฮือของมวลชนในโลกอาหรับ (Arab Spring) ท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศเม่ือห6วงเดียวกัน         

 2) ป[ญหาความขัดแย6งกับอิหร3านท่ีอาจเกิดข้ึนอีก โดยมีป[จจัยจากการดำเนินการของบาหLเรน

ท่ีอาจทำให6อิหร3านเกิดความหวาดระแวง ได6แก3 1) บาหLเรนยังคงอนุญาตให6 GCC ประจำการ กกล. Peninsula 

Shield ในบาหLเรน ซ่ึงป[จจุบันมีประมาณ 1,500 นาย เพ่ือช3วยรักษาความสงบในประเทศนับตั้งแต3ปo 2554 

และ 2) บาหLเรนเสริมสร6างและยกระดับความเปIนพันธมิตรกับประเทศคู3ขัดแย6งสำคัญของอิหร3านในตะวันออกกลาง 

ได6แก3 ซาอุดีอาระเบีย ท่ีต6องการสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของอิหร3านเข6าสู3 GCC ซ่ึงเปIนเขตอิทธิพลของตน 

และอิสราเอล ที่บาหLเรนตัดสินใจฟ®´นฟูความสัมพันธLทางการทูตในระดับปกติกับอิสราเอลเมื่อ ก.ย.2563 

โดยอ6างว3าภัยคุกคามจากอิหร3านเปIนป[จจัยทำให6บาหLเรนต6องฟ®´นฟูความสัมพันธLและร3วมมือกับอิสราเอล  

 

ความสัมพันธBไทย-บาหBเรน  

 บาหLเรนกับไทยสถาปนาความสัมพันธLทางการทูตระหว3างกันเม่ือ 17 ม.ค.2520 โดยไทยให6 

สอท. ณ ริยาด มีเขตอาณาครอบคลุมถึงบาหLเรน ต3อมา ครม.มีมติเม่ือ 12 ธ.ค.2532 ให6บาหLเรนอยู3ใต6เขตอาณา

ของ สอท. ณ คูเวตซิตี ก3อนการเปnด สอท. ณ มานามา เม่ือ 14 ก.พ.2547 และมีความสัมพันธLท่ีดีต3อกันมาโดย

ตลอดจนถึงป[จจุบัน ท้ังน้ี บาหLเรนเปIนหน่ึงในกลุ3มมิตรประเทศหลักท่ีสนับสนุนไทยอย3างแข็งขันในการแก6ไข

ความเข6าใจผิดเก่ียวกับป[ญหาความไม3สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต6ของไทยต3อองคLการความร3วมมืออิสลาม 

(OIC) และเปIนส่ือกลางในการพยายามปรับความสัมพันธLระหว3างไทยกับซาอุดีอาระเบีย 

 เจ6าชายเคาะลีฟะฮL อดีต นรม.บาหLเรน ทรงชื่นชมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปIนอย3างยิ่ง อีกทั้งทรงโปรดประเทศไทย

และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย ทรงเสด็จฯ เยือนไทยเปIนประจำท้ังท่ีเปIนทางการและเปIนการส3วนพระองคL 

โดยการเสด็จฯ เยือนไทยอย3างเปIนทางการคร้ังหลังสุดของอดีต นรม.บาหLเรน ระหว3าง 8-10 ต.ค.2559 เพ่ือเข6า

ร3วมการประชุมสุดยอดกรอบความร3วมมือเอเชีย (ACD Summit) คร้ังท่ี 2 ท่ีไทยเปIนเจ6าภาพ และทรงเสด็จฯ เข6า

ร3วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 26 ต.ค.2560 ขณะท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีบาหLเรนเสด็จฯ เยือนไทยอย3างเปIน

ทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเม่ือ 18-20 เม.ย.2556  
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 การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู6แทนฝ�ายไทยครั้งหลังสุด คือ นายดอน ปรมัตถLวินัย รมว.

กระทรวงการต3างประเทศ เยือนบาหLเรน ระหว3าง 11-13 ม.ค.2563 เพ่ือกระชับความสัมพันธLและหารือทวิภาคี

กับเชค คอลิด บิน อะหLมัด บิน มุฮัมมัด อาล เคาะลีฟะฮL รมว.การกระทรวงการต3างประเทศบาหLเรน ส3วนการเยือน

ไทยของผู6แทนฝ�ายบาหLเรนคร้ังหลังสุด คือ เชค คอลิด รมว.กระทรวงการต3างประเทศบาหLเรน เยือนไทยเพื่อ

ลงนามในภาคยานุวัติสารสำหรับการเข6าเปIนอัครภาคีของสนธิสัญญาไมตรีและความร3วมมือในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต6 (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) ในการประชุม

สุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 35 ท่ีกรุงเทพฯ ระหว3าง 2-3 พ.ย.2562  พร6อมเข6าเย่ียมคารวะ พล.อ.ประยุทธL จันทรLโอชา 

นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหม 

 ความสัมพันธLด6านเศรษฐกิจ การค6าไทย-บาหLเรน เม่ือปo 2564 มีมูลค3าประมาณ 419.45 ล6าน

ดอลลารLสหรัฐ (13,438.35 ล6านบาท) เพ่ิมข้ึนจากเม่ือปo 2563 ซ่ึงมีมูลค3าประมาณ 350.36 ล6านดอลลารLสหรัฐ 

(10,992.34 ล6านบาท) โดยปo 2564 ไทยส3งออกมูลค3า 109.76 ล6านดอลลารLสหรัฐ (3,439.69 ล6านบาท) และ

นำเข6ามูลค3า 309.69 ล6านดอลลารLสหรัฐ (9,998.65 ล6านบาท) ไทยเปIนฝ�ายขาดดุลการค6า 199.93 ล6าน

ดอลลารLสหรัฐ (6,558.96 ล6านบาท) ขณะท่ีการค6า ไทย-บาหLเรน ห6วง ม.ค.-ก.ย. 2565 มีมูลค3าประมาณ 

392.76 ล6านดอลลารLสหรัฐ (13,529.72 ล6านบาท) ไทยส3งออกมูลค3า 87.20 ล6านดอลลารLสหรัฐ (2,962.93 

ล6านบาท) และนำเข6ามูลค3า 305.56 ล6านดอลลารLสหรัฐ (10,566.79 ล6านบาท)       

 สินค6าส3งออกหลักของไทย ได6แก3 รถยนตL อุปกรณLและส3วนประกอบ เคร่ืองปฏิกรณLนิวเคลียรL 

บอยเลอรL เคร่ืองจักร เคร่ืองใช6กล และส3วนประกอบของเคร่ืองดังกล3าว พลาสติกและของท่ีทำด6วยพลาสติก 

ไม6และของทำด6วยไม6 ถ3านไม6 เช้ือเพลิงท่ีได6จากแร3 น้ำมันแร3และผลิตภัณฑLท่ีได6จากการกล่ันส่ิงดังกล3าว ยาง

และของท่ีทำด6วยยาง ของปรุงแต3งจากเน้ือสัตวL ปลาหรือสัตวLน้ำ ของปรุงแต3งเบ็ดเตล็ดท่ีบริโภคได6 เน้ือสัตวL

และส3วนอ่ืนของสัตวLท่ีบริโภคได6 เอสเซนเชียลออยลLและเรซินอยดL เคร่ืองหอม เคร่ืองสำอาง หัวรถจักรของ

รถไฟหรือรถรางและส3วนประกอบของของดังกล3าว ของปรุงแต3งทำจากพืชผัก ผลไม6 ลูกนัต หรือจากส3วนอ่ืน

ของพืช สินค6าท่ีไทยนำเข6าจากบาหLเรน ได6แก3 น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑL สินแร3โลหะอ่ืน ๆ อะลูมิเนียมและของ

ทำด6วยอะลูมิเนียม ปุµย เคมีภัณฑL อินทรียL ปลาและสัตวLน้ำ เหล็กและเหล็กกล6า เคมีภัณฑLอนินทรียL 

สารประกอบอินทรียL ของทำด6วยเหล็กหรือเหล็กกล6า ของปรุงแต3งจากธัญพืช แป©งสตารLชหรือนม เคมีภัณฑL

เบ็ดเตล็ด พลาสติกและของท่ีทำด6วยพลาสติก ไข3มุกธรรมชาติหรือไข3มุกเล้ียง อัญมนีและเคร่ืองประดับ ส่ิงทอ 

เส้ือผ6าและเคร่ืองแต3งกาย   

 ไทยกับบาหLเรนยังตกลงจะเปIนหุ6นส3วนยุทธศาสตรLว3าด6วยความร3วมมือเก่ียวกับความม่ันคง

ด6านอาหารและพลังงานเพ่ือชดเชยส่ิงท่ีอีกฝ�ายหน่ึงขาดไป โดยบาหLเรนแสดงความสนใจท่ีจะร3วมมือกับไทย   

ในด6านการเกษตรผ3านการทำ contract farming ร3วมกัน ท้ังสองฝ�ายยังบรรลุข6อตกลงการจัดต้ังศูนยLกระจาย

สินค6าไทยในบาหLเรน เพ่ือกระจายสินค6าสู3ตลาดใน GCC แอฟริกาเหนือ เอเชียใต6 และเอเชียกลาง และการเร3ง

ผลักดันการจัดทำ FTA ในกรอบ GCC-อาเซียน แทนการจัดทำ FTA ไทย-บาหLเรนท่ีลงนามร3วมกันเม่ือปo 2545 

ซ่ึงหากประสบความสำเร็จ จะส3งผลให6การค6าทวิภาคีขยายตัวย่ิงข้ึน ป[จจุบันมีชาวไทยในบาหLเรนประมาณ 

8,000 คน ส3วนใหญ3เปIนแรงงานฝoมือและกึ่งฝoมือ และพนักงานนวดสปา ประมาณ 3,000 คน ที่เหลือเปIน
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ชาวไทยท่ีเปIนผู6พำนักผิดกฎหมายประมาณ 5,000 คน และคนไทยท่ีประกอบกิจการร6านอาหารไทย ช3างทำผม 

ช3างตัดเย็บเส้ือผ6า นักศึกษาไทย คนไทยท่ีสมรสกับชาวต3างชาติ  

 ด6านการท3องเท่ียว มีชาวบาหLเรนเดินทางมาไทย ประมาณปoละมากกว3า 30,000 คน อาทิ ห6วงปo 

2561-2562 มีนักท3องเท่ียวชาวบาหLเรนเดินทางมาไทย 30,000-34,000 คน แต3การแพร3ระบาดของโรค COVID-

19 ท่ัวโลก ห6วงปo 2563 เกิดส3งผลให6ท่ัวโลก รวมถึงไทยและบาหLเรนใช6มาตรการจำกัดการเดินทางเข6า-ออก

ประเทศ ทำให6มีชาวบาหLเรนเดินทางมาไทยลดลง อยู3ท่ี 3,211 คน  

 ข6อตกลงสำคัญ ความตกลงว3าด6วยความร3วมมือทางเศรษฐกิจ การค6า และวิชาการ (3 พ.ย.2544) 

บันทึกความเข6าใจว3าด6วยความร3วมมือเชิงพาณิชยL (10 พ.ย.2544) บันทึกความเข6าใจว3าด6วยการจัดต้ังกองเงิน

ลงทุนในประเทศไทย (9 เม.ย.2545) บันทึกความเข6าใจว3าด6วยการจัดต้ังศูนยLกลางการค6าและการกระจาย

สินค6าในบาหLเรน (1 พ.ค.2545) ความตกลงเพ่ือส3งเสริมและคุ6มครองการลงทุน (21 พ.ค.2545) ความตกลง    

ว3าด6วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร3วมระดับสูง (High Joint Commission) ไทย-บาหLเรน (11 มิ.ย.2545) 

ความตกลงว3าด6วยความร3วมมือระหว3างสภาอุตสาหกรรมแห3งประเทศไทยกับสภาหอการค6าและอุตสาหกรรม

บาหLเรน (31 ส.ค.2546) ความตกลงว3าด6วยความร3วมมือระหว3างเอกชนไทยกับบาหLเรน (22 ก.ย.2547)    

ความตกลงการบินฉบับใหม3 (26 เม.ย.2549) บันทึกความเข6าใจว3าด6วยการเพ่ิมพูนความร3วมมือด6านน้ำมันและ

ก¤าซธรรมชาติ (11 ธ.ค.2550) บันทึกความเข6าใจว3าด6วยความร3วมมือด6านสาธารณสุข (24 ม.ค.2551) 

ความตกลงว3าด6วยความร3วมมือระหว3างสภาหอการค6าแห3งประเทศไทยกับสภาหอการค6าและอุตสาหกรรมบาหLเรน 

(29 มิ.ย.2552) ความตกลงว3าด6วยการจัดต้ังสภาธุรกิจร3วม ไทย-บาหLเรน (31 มี.ค.2553) บันทึกความเข6าใจ  

ว3าด6วยการจัดต้ังคลังสำรองอาหารและศูนยLกระจายสินค6าไทยในบาหLเรน (31 มี.ค.2553) บันทึกความเข6าใจ 

ว3าด6วยความร3วมมือ ด6านความม่ันคงทางอาหาร การค6า และการลงทุนในผลิตภัณฑLและโภคภัณฑLการเกษตร 

โดยเฉพาะอาหารฮาลาล บันทึกความเข6าใจว3าด6วยความร3วมมือด6านการท3องเท่ียว และบันทึกความเข6าใจ     

ว3าด6วยความร3วมมือด6านวัฒนธรรม (14 พ.ค.2555) บันทึกความเข6าใจระหว3างกระทรวงเกษตรและสหกรณL

แห3งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห3งราชอาณาจักรบาหLเรนว3าด6วยความ

ร3วมมือด6านการเกษตร บันทึกความเข6าใจว3าด6วยความร3วมมือระหว3างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรLกับ 

University of Bahrain และพิธีสารแก6ไขอนุสัญญาระหว3างรัฐบาลแห3งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห3ง

ราชอาณาจักรบาหLเรน เพ่ือเว6นการเก็บภาษีซ6อนและการป©องกันการเล่ียงรัษฎากรในส3วนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจาก

เงินได6 (25 เม.ย.2560) บันทึกความเข6าใจระหว3างสำนักงานคณะกรรมการส3งเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจบาหLเรน (14 ก.พ.2561) ความตกลงว3าด6วยความร3วมมือด6านความม่ันคงระหว3างรัฐบาลแห3ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห3งราชอาณาจักรบาหLเรน (7 มี.ค.2561)  

 

--------------------------------------------------- 
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มกุฎราชกุมารซัลมาน บิน ฮะมัด บิน อีซา อาลเคาะลีฟะฮB 

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

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรี  

 

พระราชสมภพ    21 ต.ค.2512 (พระชนมายุ 54 พรรษา/ปo 2566) ท่ี Riffa บาหLเรน  

   ทรงเปIนพระราชโอรสองคLท่ี 1 ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อาล

เคาะลีฟะฮ์ เจ6าผู6ครองรัฐบาหLเรน พระองคLป[จจุบัน กับสมเด็จพระราชินี    

ซะบีกะฮL บินติ อิบรอฮีม อาลเคาะลีฟะฮL 

 

ศาสนา   อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ   ทรงอภิเษกสมรสกับพระชายาฮาละฮL บินติ ดุอัยจL อาลเคาะลีฟะฮL          

มีพระราชโอรส 2 พระองคL และพระราชธิดา 2 พระองคL อย3างไรก็ดี ทรง

หย3าร6างกับพระชายาฮาละฮL ต้ังแต3ปo 2548 และไม3ปรากฏข3าวสารอย3างเปIน

ทางการว3า ทรงอภิเษกสมรสใหม3 ขณะท่ีอดีตพระชายาฮาละฮLส้ินพระชนมL

แล6วเม่ือ 9 มิ.ย.2561 โดยสำนักพระราชวังบาหLเรนมิได6เปnดเผยสาเหตุ  

 

การศึกษา     

ไม3ระบุปo     - ทรงสำเร็จการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในบาหLเรน ก3อนเสด็จฯ  

  ศึกษาต3อระดับปริญญาตรี ด6านรัฐประศาสนศาสตรL ท่ีมหาวิทยาลัย  

American University รัฐแมสซาชูเซตสL สหรัฐฯ  

ปo 2535-2537   - ปริญญาโท ด6านปรัชญาและประวัติศาสตรL ท่ีมหาวิทยาลัย Cambridge  

   University สหราชอาณาจักร  
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ประวัติการทรงงาน 

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

ปo 2538-2542    - รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

22 มี.ค.2542    - ผู6บัญชาการกองกำลังแห3งชาติบาหLเรน (Bahrain Defence Force)  

ปo 2542-2551    - มกุฎราชกุมารแห3งรัฐบาหLเรน โดยทรงได6รับการสถาปนาให6ดำรง 

    ตำแหน3งมกุฎราชกุมาร เม่ือ 9 มี.ค.2542  

3 มี.ค.2545     - ประธานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจบาหLเรน (Bahrain 

    Economic Development Board -EDB)  

ปo 2551-2556    - รองผู6บัญชาการทหารสูงสุด  

ปo 2556-2563    - รอง นรม.บาหLเรน คนท่ี 1  

11 พ.ย.2563-ป[จจุบัน   - นรม.คนท่ี 2 ของบาหLเรน  

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ    - ทรงก3อต้ัง Crown Prince’s International Scholarship Programme  

    (CPISP) เม่ือปo 2542 เพ่ือให6ทุนการศึกษาแก3เยาวชนบาหLเรนท่ีมี 

    ความสามารถโดดเด3นไปศึกษาต3อต3างประเทศเพ่ือกลับมาพัฒนาประเทศ 

    - ทรงดำรงตำแหน3งประธานคณะกรรมการบังคับใช6กฎหมายภายใต6  

    National Action Charter of Bahrain เม่ือปo 2544 ซ่ึงเปIนแนวทาง 

    พัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด6าน  

    - ทรงดำรงตำแหน3งท่ีสำคัญทางด6านการเงินอีกหลายตำแหน3ง เช3น 

    ประธานคณะกรรมการผู6บริหารกองทุน BCSR ผู6บริหารระดับสูงของ 

National Resources and Economic Security ประธานกรรมการโครงการ 

Labor Market Regulatory Market (LMRA) และ Labor Fund (Tamkeen) 

   - ทรงมีบทบาทผลักดันการส3งเสริมและพัฒนาบาหLเรนในด6านต3าง ๆ 

โดยเฉพาะด6านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

     - ทรงผลักดันให6บาหLเรนเปIนประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง         

ท่ีจัดการแข3งขันรถฟอรLมูล3าวัน โดยมีการก3อสร6างสนามแข3งรถฟอรLมูล3าวัน 

(Bahrain International Circuit) กลางทะเลทรายแห3งแรกของประเทศ

และภูมิภาค ท่ีเมือง Sakhir และจัดการแข3งขันรถฟอรLมูล3าวัน ท่ีสนาม

ดังกล3าวเปIนคร้ังแรกเม่ือปo 2547  

    

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

    - Order of Ahmad the Conqueror, 1st Class ของบาหLเรน 
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    - King Hamad Order of the Renaissance, 1st Class ของบาหL เรน 

    - Order of Bahrain, 1st Class ของบาหLเรน 

    - Haward Medal, 1st Class ของบาหLเรน 

   - Grand Cordon of the Supreme Orders of the Renaissance ของ 

   จอรLแดน  

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

    - Order of the Liberation, 1st ของคูเวต 

    - Collar of the Order of Etihad ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสL   

 

------------------------------------------ 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีบาหBเรน 

 

สมเด็จพระราชาธิบดี King Hamad bin Isa Al Khalifa  

นรม. และ มกุฎราชกุมาร Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa  

รอง นรม.    Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa 

และ รมว.กระทรวงโครงสร6างพ้ืนฐาน 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Lieutenant General Shaikh Rashid bin Abdullah 

  Al Khalifa 

รมว.กระทรวงการต3างประเทศ Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani 

รมว.กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแห3งชาติ  Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa 

รมว.กระทรวงแรงงาน Jameel bin Mohammed Ali Humaidan  

รมว.กระทรวงกิจการกลาโหม Lieutenant General Abdullah bin Hassan Al Nuaimi 

รมว.กระทรวงกิจการเทศบาลเมือง และการเกษตร Wael bin Nasser Al Mubarak 

รมว.กระทรวงน้ำมัน และส่ิงแวดล6อม Dr. Mohammed bin Mubarak bin Daina 

รมว.กระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคม Mohammed bin Thamer Al Kaabi 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ Ibrahim bin Hassan Al Hawaj 

รมว.กระทรวงกิจการกฎหมาย Youssef bin Abdulhussein Khalaf 

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม Osama bin Ahmed Khalaf Al Asfoor 

รมว.กระทรวงกิจการไฟฟ©าและน้ำ Yasser bin Ibrahim Humaidan  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Dr. Jalila bint Al Sayyed Jawad Hassan Jawad 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกิจการศาสนาอิสลาม Nawaf bin Mohammed Al Maawda 

รมว.กระทรวงการเคหะ และการวางผังเมือง Amna bint Ahmed Al Romaihi 

รมว.กระทรวงการพัฒนาอย3างย่ังยืน Noor bint Ali Al Khulaif 

รมว.กระทรวงการท3องเท่ียว Fatima bint Jaffer Al Sairafi 

รมต.กระทรวงกิจการสารสนเทศ Dr. Ramzan bin Abdulla Al Nuaimi 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Dr. Mohammed Mubarak Jumaimi 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชยL  Abdulla bin Adel Fakhro 

รมว.กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬา  Rawan bint Najeeb Tawfiqi 

รมต.กิจการสภาท่ีปรึกษาและรัฐสภา Ghanim bin Fadhel Al Buainain 

 

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

                   (พ.ย.2565) 

 


