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รัฐคูเวต 

(State of Kuwait) 

 
 

เมืองหลวง คูเวตซิตี 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว6างเส8นละติจูดท่ี 28-31 องศาเหนือกับเส8นลองจิจูดท่ี 46-49 

องศาตะวันออก โดยต้ังอยู6ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาระเบีย บริเวณชายฝQRงทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของอ6าวเปอรTเซีย/อ6าวอาหรับ มีพ้ืนท่ี 17,818 ตร.กม. ขนาดใหญ6เป\นอันดับ 158 ของโลก และขนาดเล็กกว6าไทย 

28.8 เท6า มีชายแดนทางบกยาว 475 กม. และมีชายฝQRงยาว 499 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับอิรัก (254 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอ6าวเปอรTเซีย/อ6าวอาหรับ (มีชายฝQRงยาว 499 กม.) 

 ทิศใต8 ติดกับซาอุดีอาระเบีย (221 กม.)  

 ทิศตะวันตก ติดกับอิรักและซาอุดีอาระเบีย 
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ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีส6วนใหญ6เป\นท่ีราบทะเลทราย ไม6มีแหล6งน้ำตามธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพียง 

0.84% จุดสูงสุดของประเทศเป\นเพียงเนินท่ียกตัวสูง 306 ม. ไม6มีภูเขา อย6างไรก็ดี อ6าวคูเวตทางตะวันออก 

ของประเทศ ซ่ึงเป\นท่ีต้ังของคูเวตซิตี เมืองหลวงของประเทศ มีภูมิประเทศตามธรรมชาติท่ีเหมาะสำหรับการเป\น

ท6าเรือน้ำลึก นอกจากน้ี ยังมีเกาะ 9 เกาะทอดตัวอยู6ตามชายฝQRงอ6าวคูเวต เกาะท่ีใหญ6ท่ีสุด คือ เกาะบูบิยาน 

(863 ตร.กม.) ส6วนท่ีเหลือเป\นเกาะขนาดเล็ก ซ่ึงส6วนใหญ6ไม6มีผู8คนอาศัย เน่ืองจากเป\นผืนทรายหรือโคลน      

ท่ีว6างเปล6า จึงถูกใช8เป\นท่ีต้ังของประภาคาร ลานจอดเฮลิคอปเตอรT และท่ีจอดเรือขนาดใหญ6 

 

ภูมิอากาศ  แบบทะเลทราย อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปkอยู6ระหว6าง 18-32 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนน8อย 

เฉล่ีย 106 มม. ต6อปk ฤดูร8อนช6วง เม.ย.-ก.ย. อากาศร8อนและแห8งมาก อุณหภูมิกลางแจ8งในเวลากลางวัน

โดยเฉพาะบริเวณทะเลทราย อาจสูงกว6า 50 องศาเซลเซียส โดยเมื่อ มิ.ย.2562 มีอุณหภูมิกลางแจ8งสูงถึง 

63 องศาเซลเซียส ซ่ึงถูกบันทึกว6า เป\นอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฤดูหนาวช6วง พ.ย.-ก.พ. อากาศเย็นและอาจ         

มีฝนตก อุณหภูมิเฉล่ีย 13 องศาเซลเซียส แต6อาจลดลงจนติดลบ 2 องศาเซลเซียส ฤดูฝนช6วง ต.ค.-เม.ย. มีฝนตก

มากกว6าช6วงอ่ืน ๆ ของปk แต6 มี.ค. เป\นช6วงใบไม8ผลิ มีอากาศอบอุ6น ภัยธรรมชาติท่ีประสบเป\นประจำ ได8แก6 

พายุทรายและพายุฝุnน ท่ีเกิดข้ึนได8ตลอดปk แต6พบมากช6วง มี.ค.-ส.ค. นอกจากน้ี ยังมีพายุฝนฟpาคะนองช6วง 

ต.ค.-เม.ย. ท่ีมักก6อให8เกิดความเสียหายต6อถนนและท่ีพักอาศัย 

 

ประชากร 4,464,521 คน ในจำนวนน้ี เป\นผู8ย8ายถ่ินเข8าประเทศประมาณ 3,099,350 คน (ประมาณการ 

ม.ค.2563 โดยสำนักงานสถิติแห6งชาติคูเวต) เป\นชาวคูเวต (30.4%) ชาวอาหรับชาติอ่ืน ๆ (27.4%) ชาวเอเชีย 

(40.3%) ชาวแอฟริกา (1%) และอ่ืน ๆ (1%) อัตราส6วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปk) 24.3% 

วัยรุ6นถึงวัยกลางคน (15-64 ปk) 72.78% วัยชรา (65 ปkข้ึนไป) 2.92% (ประมาณการปk 2563) อายุขัยเฉลี่ยของ

ประชากรโดยรวมประมาณ 79.13 ปk อายุขัยเฉล่ียของเพศชาย 77.67 ปk อายุขัยเฉล่ียของเพศหญิง 80.65 ปk 

อัตราการเกิด 17.78 คนต6อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 2.25 คนต6อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิม

ของประชากร 1.17% (ประมาณการปk 2565) 

 

ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม 76.7% (ซุนนีประมาณ 70% และชีอะฮTประมาณ 30%) และเป\น  

ผู8นับถือศาสนาอ่ืน ได8แก6 คริสตT 17.3% และอ่ืน ๆ 6%  

 

ภาษา ภาษาอาหรับเป\นภาษาราชการ แต6มีการใช8ภาษาอังกฤษอย6างกว8างขวาง 

 

 

การศึกษา อัตราการรู8หนังสือ 96.5% (ประมาณการปk 2563 ของ UNESCO Institute of Statistics) 

รัฐบาลส6งเสริมการศึกษาแก6เยาวชนทุกคนในทุกชนชั้นของสังคม รวมถึงผู8พิการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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มี Kuwait University เป\นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีใหญ6ท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงเป�ดสอนฟรีสำหรับชาวคูเวต มีวิทยาเขต 

6 แห6ง และมีนักศึกษารวมกว6า 40,000 คน ขณะเดียวกัน มีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห6ง ส6วนใหญ6เป\นของ

ต6างชาติ เช6น American University of Kuwait, Gulf University of Science and Technology และ Australian 

University of Kuwait นอกจากน้ี รัฐบาลยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก6นักศึกษาท่ีได8รับการตอบรับ

จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืน ๆ รวมกว6า 10,000 คน  

 

การก/อต้ังประเทศ ชนกลุ6มแรกท่ีเข8าไปต้ังรกรากและสถาปนารัฐคูเวตข้ึนมา คือ เผ6าบะนี คอลิด ท่ีอพยพจาก

ท่ีราบสูงนัจญT (บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรอาระเบีย) โดยเลือกเชค เศาะบาฮT บิน ญาบิร เป\นเจ8าผู8ครองรัฐ   

คนแรกเม่ือปk 2299 และนำไปสู6การสถาปนาราชวงศTอาลเศาะบาฮTข้ึนปกครองคูเวตจนถึงปQจจุบัน อย6างไรก็ดี 

การทำสนธิสัญญากับสหราชอาณาจักรเม่ือปk 2442 ส6งผลให8สหราชอาณาจักรเข8าไปมีอำนาจในการกำกับดูแล

นโยบายต6างประเทศและการปpองกันประเทศของคูเวต แลกเปล่ียนกับการท่ีสหราชอาณาจักรให8ความคุ8มครอง

แก6คูเวต แต6หลังจากเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 สหราชอาณาจักรประกาศให8คูเวตมีอำนาจปกครองตนเอง และ

เป\นรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรอย6างสมบูรณT จนหลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สหราชอาณาจักรจึง

ยินยอมทำข8อตกลงให8เอกราชแก6คูเวตเม่ือ 19 มิ.ย.2520 

 

วันชาติ 25 ก.พ. (วันเสด็จข้ึนครองราชยTเป\นเจ8าผู8ครองรัฐคูเวตพระองคTท่ี 11 ของเชค อับดุลลอฮT อัซซาลีม 

อาลเศาะบาฮT เม่ือปk 2493)  

 

การเมือง ปกครองแบบระบอบกษัตริยTเป\นประมุขภายใต8รัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) และ

เป\นประเทศมุสลิมท่ีมีการปกครองแบบเสรีนิยมมากท่ีสุดประเทศหน่ึงในตะวันออกกลาง โดยมีการร6างรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกเม่ือ 11 พ.ย.2505 ในรัชสมัยเชค อับดุลลอฮT เจ8าผู8ครองรัฐคูเวตพระองคTท่ี 11 และใช8มาจนถึงปQจจุบัน    

ซ่ึงเป\นรัชสมัยของ เชค นะวาฟ อัลอะหTมัด อัลญาบิร อาลเศาะบาฮT (พระชนมพรรษา 86 พรรษา/ปk 2566)       

ท่ีเสด็จข้ึนครองราชยTเป\นเจ8าผู8ครองรัฐคูเวตพระองคTท่ี 16 เม่ือ 30 ก.ย.2563 การปกครองแบ6งอำนาจอธิปไตย 

เป\นของเจ8าผู8ครองรัฐ ออกเป\น 3 ฝnาย ดังน้ี 

 ฝnายบริหาร : รัฐธรรมนูญกำหนดให8อำนาจบริหารเป\นของเจ8าผู8ครองรัฐ (อมีร หรือ Emir) 

ซึ่งเป\นองคTพระประมุขของรัฐ เจ8าผู8ครองรัฐทรงข้ึนครองราชสมบัติด8วยการสืบราชสันตติวงศT ทรงมีพระราชอำนาจ   

ในการกำกับดูแลฝnายบริหารผ6าน รมว.กระทรวงต6าง ๆ โดยทรงแต6งต้ัง นรม. และอนุมัติ ครม. ท่ี นรม.เป\นผู8เสนอ 

ท้ังน้ี ในภาวะปกติ เจ8าผู8ครองรัฐอาจใช8พระราชอำนาจในการปลด นรม. ครม. ออท. หรือยุบสภา เพ่ือรวบอำนาจ

แบบเบ็ดเสร็จไว8เองได8 ส6วนกรณีเกิดสถานการณTฉุกเฉินระดับชาติ หรือตกอยู6ในภาวะสงคราม เจ8าผู8ครองรัฐ

จะทรงมีอำนาจควบคุมประเทศแบบเบ็ดเสร็จโดยอัตโนมัติ ขณะท่ีรัฐสภาจะถูกระงับบทบาทไว8ช่ัวคราวจนกว6า

สถานการณTจะยุติลง 

 ฝnายนิติบัญญัติ : อำนาจนิติบัญญัติเป\นของเจ8าผู8ครองรัฐ โดยทรงใช8พระราชอำนาจผ6านรัฐสภา 

(National Assembly หรือ Majlis al Umma) ซึ่งเป\นสภาเดี่ยว มีสมาชิกสภา 65 คน มาจากการเลือกตั้ง



                                                        ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 4 

โดยตรง 50 คน ท่ีเหลืออีก 15 คน มาจากแต6งต้ังโดยเจ8าผู8ครองรัฐ ซ่ึงส6วนใหญ6เป\นบุคคลท่ีเคยดำรงตำแหน6ง

ใน ครม. วาระการดำรงตำแหน6ง 4 ปk เจ8าผู8ครองรัฐมีอำนาจยุบสภา การเลือกต้ังคร้ังล6าสุดมีข้ึนเม่ือ 29 ก.ย.2565 

ซ่ึงมีข้ึนก6อนกำหนด เน่ืองจากมกุฎราชกุมารคูเวตมิชอัล อัลอะหTมัด อัลญาบิร อาลเศาะบาฮT (พระชนมายุ 83 

พรรษา/ปk 2566) ในฐานะผู8สำเร็จราชการแทน เชค นะวาฟ เจ8าผู8ครองรัฐคูเวต ทรงใช8อำนาจประกาศยุบสภา 

รัฐสภามีหน8าท่ีออกกฎหมาย ร6างกฎหมายทุกฉบับจะไม6มีผลบังคับใช8เป\นกฎหมายจนกว6าจะได8รับความเห็นชอบ

จากรัฐสภา การแก8ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได8หากไม6ได8รับความเห็นชอบจากรัฐสภา นอกจากน้ี 

รัฐสภายังมีอำนาจในการกำหนดเงินได8ของเจ8าผู8ครองรัฐและการรับรองการเสนอช่ือเจ8าผู8ครองรัฐและ

มกุฎราชกุมาร ท้ังนี้ี คูเวตเป\นรัฐอาหรับในภูมิภาคอ6าวประเทศแรกท่ีมีรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง  

 ฝnายตุลาการ : ใช8ระบบกฎหมายแบบผสมผสานระหว6าง Common law ของสหราชอาณาจักร 

Civil law ของฝร่ังเศส กับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม การดำเนินการใด ๆ ของฝnายตุลาการต8องเป\นไปในนาม

เจ8าผู8ครองรัฐ พระราชอำนาจในการอภัยโทษเป\นของเจ8าผู8ครองรัฐ นอกจากนี้ เจ8าผู8ครองรัฐยังทรงได8รับ

ความคุ8มครองตามกฎหมาย และไม6สามารถล6วงละเมิดได8 ผู8ใดที่วิพากษTวิจารณTเจ8าผู8ครองรัฐมีความผิดและ

ต8องถูกลงโทษตามกฎหมาย 

 พรรคการเมืองสำคัญ : ไม6มีระบบพรรคการเมืองในคูเวต แต6มีการรวมตัวกันเป\นกลุ6ม

การเมืองต6าง ๆ เช6น กลุ6ม Islamic Constitutional Movement กลุ6ม Shia Islamists of the National Islamic 

Alliance และกลุ6ม Kuwait Democratic Forum 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยได8รับการจัดอันดับจาก

ธนาคารโลกว6าเป\นประเทศท่ีมีรายได8สูง อย6างไรก็ดี แหล6งรายได8สำคัญของประเทศมาจากอุตสาหกรรมน้ำมัน 

นับต้ังแต6มีการขุดพบแหล6งน้ำมันเม่ือปk 2480 ปQจจุบันรายได8จากการส6งออกน้ำมันของคูเวตมีสัดส6วนมากกว6า 90% 

ของรายได8จากการส6งออกท้ังหมด (ประมาณ 40% ของ GDP) นโยบายเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ การเพ่ิม        

ขีดความสามารถในการผลิตน้ำมัน จากท่ีผลิตได8วันละประมาณ 2.80 ล8านบารTเรล เป\นวันละ 3.5-4 ล8านบารTเรล 

ให8ได8ภายในปk 2578 โดย Kuwait Petroleum Corporation ซ่ึงเป\นวิสาหกิจของรัฐ เพ่ิมการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันด8วยงบประมาณ 51,000 ล8านดอลลารTสหรัฐ ขณะเดียวกันมีการออกกฎหมายอนุญาต

ให8รัฐบาลขายสินทรัพยTในวิสาหกิจของรัฐแก6นักลงทุนเอกชนได8 และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปk

ท่ีมุ6งส6งเสริมการสร8างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ โดยมีเปpาหมายลดการพ่ึงพารายได8จากอุตสาหกรรมน้ำมัน

ด8วยการพัฒนาประเทศให8เป\นศูนยTกลางทางการค8าและการท6องเท่ียวในภูมิภาค การดึงดูดการลงทุนจากต6างชาติ 

และการสนับสนุนให8ภาคเอกชนเข8าไปมีส6วนร6วมในการพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน 

   ปQจจุบันคูเวตประกาศใช8ยุทธศาสตรTพัฒนาประเทศ “New Kuwait 2035” ซ่ึงมีเปpาหมาย

การพัฒนาประเทศในระยาวตามพระวิสัยทัศนTของ เชค เศาะบาฮT อดีตเจ8าผู8ครองรัฐคูเวต ท่ีทรงต8องการให8

คูเวตเป\นศูนยTกลางการพาณิชยTและการเงินอีกแห6งหน่ึงในภูมิภาคภายในปk 2578 โดยริเร่ิมโครงการก6อสร8างเมือง

เศรษฐกิจใหม6และเขตการค8าเสรี Madinat al-Hareer (Silk City) ทางภาคเหนือของประเทศ ต้ังแต6ปk 2557 ซ่ึง

มีแผนสร8างแล8วเสร็จและเป�ดอย6างเป\นทางการภายในปk 2578 ขณะที่เปpาหมายระยะสั้นและระยะกลาง คือ 
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การทำให8คูเวตเป\นศูนยTกลางด8านอุตสาหกรรมป�โตรเคมีแห6งหน่ึงของโลก มีการลงทุนจากต6างชาติในคูเวตเพ่ิมข้ึน 

300% โดยเฉพาะการเข8ามาลงทุนด8านเทคโนโลยีการส่ือสาร บริการ และพลังงานทดแทน รวมท้ังมุ6งพัฒนาภาค  

การท6องเท่ียวเพ่ือสร8างรายได8และสร8างตำแหน6งงานใหม6ในตลาดแรงงาน การพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐานและระบบ

คมนาคมขนส6งในประเทศ ควบคู6กับการพัฒนาพลังงานด8วยการส6งเสริมการเป\นหุ8นส6วนระหว6างภาครัฐและเอกชน  

 อุตสาหกรรมหลัก : ป�โตรเลียม ป�โตรเคมี ปูนซีเมนตT การต6อเรือและซ6อมเรือ การสกัดน้ำทะเล

เป\นน้ำจืด การแปรรูปอาหาร การผลิตวัสดุก6อสร8าง 

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ : น้ำมันดิบ ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนTทราบแล8วประมาณ 

101,500 ล8านบารTเรล (มากเป\นอันดับ 6 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 2.415 ล8านบารTเรล โดยส6งออกวันละ 

1.740 ล8านบารTเรล ก¡าซธรรมชาติ ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนTทราบแล8วประมาณ 1.784 ล8านล8านลูกบาศกTเมตร 

(มากเป\นอันดับ 19 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 12,728 ล8านลูกบาศกTเมตร แต6เป\นการผลิตเพ่ือใช8

ภายในประเทศท้ังหมด (ข8อมูลเม่ือปk 2564 ของ OPEC) 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน :  ดีนารTคูเวต (Kuwaiti Dinar-KWD) 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลาร\สหรัฐ : 0.308 ดีนารT : 1 ดอลลารTสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : 116.21 บาท : 1 ดีนารT (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑTมวลรวมในประเทศ (GDP) : 248,110 ล8านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณการปk 2565 ของ IMF) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 53,328 ล8านดอลลารTสหรัฐ 

รายได8เฉล่ียต6อหัวต6อปk : 51,530 ดอลลารTสหรัฐ 

อัตราเงินเฟpอ : 4.3%  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 8.7%  

ทุนสำรองเงินตราต6างประเทศ : 49,530 ล8านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณการปk 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการว6างงาน : 3.7% (ประมาณการปk 2564 ขององคTการแรงงานระหว6างประเทศ) 

แรงงาน : 2.405 ล8านคน  

ดุลการค8าระหว6างประเทศ : ได8เปรียบดุล 31,239 ล8านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณการปk 2564 ขององคTการการค8าโลก) 

มูลค6าการส6งออก : 63,128 ล8านดอลลารTสหรัฐ 

สินค8าส6งออก : น้ำมันและผลิตภัณฑTป�โตรเลียม (89.6%) ผลิตภัณฑTอุตสาหกรรมต6าง ๆ (9.3%) เช6น ปุ¤ย พลาสติก 

เหล็ก ซีเมนตT อลูมิเนียม ทองแดง ผลิตภัณฑTการเกษตรและอาหาร (1%) เช6น นม ข8าวและแปpงสาลี เน้ือสัตวTปkก 

และอ่ืน ๆ (0.1%) 

ประเทศส6งออกสินค8าสำคัญ : ซาอุดีอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตสT อินเดีย อิรัก เกาหลีใต8 ญ่ีปุnน สิงคโปรT  

มูลค6าการนำเข8า : 31,889 ล8านดอลลารTสหรัฐ 

สินค8านำเข8า : ผลิตภัณฑTอุตสาหกรรมต6าง ๆ (76.1%) เช6น ยานยนตTและอะไหล6 เคร่ืองส6งสัญญาณวิทยุโทรศัพทT 
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รวมถึงเวชภัณฑT ผลิตภัณฑTการเกษตรและอาหาร (21%) เช6น นม ข8าวและแปpงสาลี เน้ือสัตวTปkก น้ำมันและ

ผลิตภัณฑTป�โตรเลียม (2.9%)  

ประเทศนำเข8าสินค8าสำคัญ : สหภาพยุโรป จีน สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสT ญ่ีปุnน ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี อินเดีย 

เกาหลีใต8 เวียดนาม ไทย 

 

การทหาร งบประมาณทางทหารเม่ือปk 2564 มีจำนวน 9,635 ล8านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณ 7.28% 

ของ GDP) ท้ังน้ี รัฐสภาคูเวตมีมติรับรองพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ6ายในห8วง 10 ปk และงบประมาณ

รายจ6ายเพ่ิมเติมมูลค6ารวม 10,500 ล8านดอลลารTสหรัฐ สำหรับกระทรวงกลาโหมมาต้ังแต6ปk 2559 โดยมี

เปpาหมายยกระดับศักยภาพของกองทัพ อาทิ การจัดซ้ือคร่ืองบินรบ รุ6น Typhoon เข8าประจำการในกองทัพ 

 รัฐธรรมนูญคูเวตกำหนดให8เจ8าผู8ครองรัฐทรงเป\นผู8บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน6งและ

ห8ามกองทัพทำสงครามรุกรานประเทศอื่น ภารกิจของกองทัพคูเวตจึงมุ6งให8ความสำคัญกับการปpองกัน

ภัยคุกคามจากภายนอก กองทัพคูเวตอยู6ภายใต8การกำกับของกระทรวงกลาโหม มีกำลังพลรวมท้ังส้ิน 17,500 นาย 

กำลังพลสำรอง 23,700 นาย และมีกองกำลังสหรัฐฯ ซ่ึงเป\นส6วนหน่ึงของ US Central Command (USCENTCOM) 

ประจำการในค6ายทหารและฐานทัพต6าง ๆ 13 แห6งท่ัวคูเวต รวมประมาณ 10,000 นาย นอกจากน้ี คูเวตได8รับ

สถานะเป\นพันธมิตรหลักนอกเนโต (Major Non-NATO Ally - MNNA) ของสหรัฐฯ มาต้ังแต6ปk 2547  

 ทบ. มี บก. อยู6ท่ี Al Jiwan Camp กำลังพล 11,500 นาย ยุทโธปกรณTสำคัญ ได8แก6 รถถัง 

(MBT) รุ6น M1A2 Abrams จำนวน 218 คัน รุ6น M1A2K จำนวน 1 คัน รุ6น M-84 จำนวน 75 คัน ยานยนตT

หุ8มเกราะ (IFV) รุ6น BMP-2 จำนวน 76 คัน รุ6น BMP-3 จำนวน 122 คัน รุ6น BMP-3M จำนวน 103 คัน และ

รุ6น Desert Warrior จำนวน 236 คัน รถสายพานลำเลียงหุ8มเกราะ (APC) รุ6น M113A2 จำนวน 230 คัน 

รุ6น M577 จำนวน 30 คัน และรุ6น TH 390 Fahd จำนวน 40 คัน ยานยนตTหุ8มเกราะเอนกประสงคT (AUV) 

รุ6น Sherpa Light Scout จำนวน 118 คัน ยานยนตTหุ8มเกราะกู8ภัย (ARV/MW) รุ6น M88A1/2 มากกว6า 19 คัน 

รุ6น Type-653 รุ6น Warrior และรุ6น Aardvark (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) ยานยนตTลาดตระเวนหุ8มเกราะ (NBC) 

รุ6น TPz-1 Fuchs NBC จำนวน 12 คัน ป¬นใหญ6ต6อสู8อากาศยาน (ARTY) รุ6น M109A3 จำนวน 37 กระบอก 

รุ6น Mk F3 จำนวน 18 กระบอก รุ6น PLZ45 จำนวน 51 กระบอก รุ6น AU-F จำนวน 18 กระบอก รุ6น 9A52 

Smerch จำนวน 27 กระบอก เคร่ืองยิงลูกระเบิด (MOR) ขนาดและรุ6นต6าง ๆ รวม 78 เคร่ือง อาวุธปล6อยนำวิถี

ต6อต8านรถถัง (MSL) รุ6น HMMWV TOW จำนวน 66 ลูก รุ6น M901 จำนวน 8 ลูก รุ6น 9K123 Kornet รุ6น TOW-2 

รุ6น M47 Dragon และรุ6น Carl Gustav (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) อาวุธปล6อยนำวิถีต6อต8านอากาศยาน (SAM) 

รุ6น Starburst และรุ6น FIM-92 Stinger (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน)  

 ทร. มี บก. อยู6ท่ีฐานทัพเรือ Ras al-Qulayah กำลังพลประมาณ 2,000 นาย (ในจำนวนน้ีรวม

กองกำลังรักษาชายฝQRง 500 นาย) ยุทโธปกรณTสำคัญท่ีประจำการใน ทร. ได8แก6 เรือตรวจการณTติดต้ังขีปนาวุธ    

นำวิถีปราบเรือดำน้ำ (PCFG) ช้ัน Al Sanbouk จำนวน 1 ลำ ช้ัน Istiqlal จำนวน 1 ลำ เรือตรวจการณTชายฝQRง 

(PBF) ช้ัน Al Nokatha จำนวน 10 ลำ เรือตรวจการณTติดต้ังขีปนาวุธนำวิถีต6อต8านเรือ (PBG) ช้ัน Um Almaradim 

จำนวน 8 ลำ เรือระบายพล (LCT) ชั้น Assafar จำนวน 2 ลำ (LCM) ชั้น Abhan จำนวน 1 ลำ เรือลำเลียง
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ยานยนตTและกำลังพล (LCVP) ช้ัน ADSB จำนวน 5 ลำ และเรือสนับสนุน (AG) ช้ัน Sawahil จำนวน 1 ลำ  

 ทอ. มี บก. อยู6ท่ีฐานทัพอากาศ Al Mubarak กำลังพล 2,500 นาย ยุทโธปกรณTท่ีสำคัญ ได8แก6 

เคร่ืองบินโจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุ6น F/A-18C Hornet จำนวน 26 เคร่ือง และรุ6น F/A-18D Hornet จำนวน        

7 เคร่ือง เคร่ืองบินเติมน้ำมันกลางอากาศ (TKR) รุ6น KC-130J Hercules จำนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองบินลำเลียง (TPT) 

รุ6น C-17A จำนวน 2 เคร่ือง และรุ6น L-100-30 จำนวน 3 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรTโจมตี (ATK) รุ6น AH-64D Apache 

จำนวน 16 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรTอเนกประสงคTติดต้ังขีปนาวุธ (MRH) รุ6น SA-342 Gazelle จำนวน 13 เคร่ือง 

เฮลิคอปเตอรTลำเลียง (TPT) รุ6น H225M มากกว6า 6 เคร่ือง รุ6น AS532 Cougar จำนวน 3 เคร่ือง รุ6น SA330 

Puma จำนวน 7 เคร่ือง และรุ6น S-92 จำนวน 3 เคร่ือง อาวุธปล6อยแบบอากาศสู6อากาศ (AAM) รุ6น AIM-9L 

Sidewinder รุ6น R-550 Magic รุ6น AIM-7F Sparrow และรุ6น AIM-120C7 AMRAAM (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

อาวุธปล6อยแบบอากาศสู6พ้ืน (ASM) รุ6น AGM-65G Maverick และรุ6น AGM-114K Hellfire (ไม6ปรากฏข8อมูล

จำนวน) อาวุธปล6อยต6อต8านเรือ (AShM) รุ6น AGM-84A Harpoon (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) รวมท้ังยังประจำการ

ระบบปpองกันขีปนาวุธพิสัยไกล รุ6น MIM-104 Patriot PAC-2 GEM จำนวน 40 ชุด และระบบปpองกันขีปนาวุธ

พิสัยใกล8รุ6น Skyguard/Aspide จำนวน 12 ชุด ในกองบัญชาการปpองกันภัยทางอากาศของ ทอ. ด8วย 

 นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมิใช6ทหาร ได8แก6 

 ตำรวจ ซ่ึงรับผิดชอบการรักษาความม่ันคงภายใน อยู6ภายใต8การกำกับของกระทรวงมหาดไทย 

(ไม6ปรากฏข8อมูลกำลังพลและอาวุธประจำการ) 

 กองกำลังพิทักษTชาติ (National Guard) ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจสนับสนุนกรณีเกิดสถานการณT

ฉุกเฉินภายในประเทศ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดน ทำงานเป\นอิสระจากกองทัพ 

เน่ืองจากอยู6ภายใต8การกำกับของสภากลาโหมสูงสุด (Supreme Council of Defense) ท่ีมีสมาชิกพระราชวงศT

ช้ันสูงเป\นประธาน มีกำลังพลประมาณ 6,600 นาย 

 

ปaญหาด"านความม่ันคง 

 ในอดีตหน6วยงานความม่ันคงของคูเวตเน8นภารกิจการรักษาความม่ันคงภายในประเทศเป\นหลัก 

และไม6ได8ให8ความสำคัญกับภัยคุกคามจากภายนอกมากนัก จนเป\นเหตุให8คูเวตเผชิญกับวิกฤติการณTคร้ังร8ายแรง

ที่สุดจากการรุกรานของอิรัก เมื่อ 2 ส.ค.2533 โดยไม6ทันตั้งตัวและถูกอิรักประกาศผนวกคูเวตเข8าเป\น

จังหวัดท่ี 19 ของอิรัก ขณะท่ีเจ8าผู8ครองรัฐและมกุฎราชกุมารต8องทรงล้ีภัยไปซาอุดีอาระเบียแบบฉุกเฉิน อย6างไรก็ดี 

ประชาคมระหว6างประเทศท่ีมีสหรัฐฯ เป\นแกนนำ ร6วมกันส6งกองกำลังพันธมิตรจาก 34 ประเทศ โดยอาศัยข8อมติ

คณะมนตรีความม่ันคงแห6งประชาชาติ (UNSC) ท่ี 678 (1990) ซ่ึงนำไปสู6การทำสงครามอ6าว (Gulf War) หรือ

ปฏิบัติการ Desert Storm ระหว6าง ม.ค.-ก.พ.2534 เพ่ือผลักดันกองกำลังอิรักออกจากคูเวตจนเป\นผลให8คูเวต

ได8รับการปลดปล6อย ท้ังน้ี ภัยคุกคามรูปแบบเดิมต6อคูเวตจากการโจมตีของกองกำลังต6างชาติลดความสำคัญลง 

หลังจากสหรัฐฯ โค6นล8มระบอบการปกครองของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุเซน ของอิรักเม่ือปk 2546  

 ปQจจุบันคูเวตกำลังเผชิญกับภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม6 เฉพาะอย6างย่ิงการก6อการร8าย

จากกลุ6ม Islamic State (IS) ท่ี เข8าไปเคล่ือนไหวและพยายามก6อเหตุโจมตีในคูเวต ต้ังแต6ปk  2558 ได 8แก 6  
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การท่ีกลุ6ม IS อ8างเป\นผู8ก6อเหตุโจมตีศาสนสถานของชาวชีอะฮTในคูเวตซิตีด8วยระเบิดฆ6าตัวตาย เม่ือ 26 มิ.ย.2558 

(มีผู8เสียชีวิต 27 คน และบาดเจ็บหลายร8อยคน) การท่ีกระทรวงมหาดไทยคูเวตสามารถขัดขวางแผนก6อเหตุ

ของกลุ6ม IS ซึ่งมีเปpาหมายโจมตีศาสนสถานชาวชีอะฮTในคูเวตและที่ทำการกระทรวงมหาดไทยด8วยระเบิด 

เมื่อ 4 ก.ค.2559 โดยจับกุมสมาชิกและผู8สนับสนุนกลุ6ม IS ได8หลายราย การจับกุมหญิงชาวฟ�ลิปป�นสT

เมื่อ 6 ส.ค.2559 ซึ่งเข8าไปทำงานเป\นแม6บ8านในคูเวต แต6หันไปเข8าร6วมกับกลุ6ม IS และวางแผนจะก6อเหตุ

ก6อการร8ายในคูเวต การท่ีชายชาวอียิปตTซ่ึงสนับสนุนกลุ6ม IS พยายามก6อเหตุขับรถบรรทุกติดต้ังระเบิดพุ6งชน

รถยนตTของเจ8าหน8าท่ีทหารสหรัฐฯ ในคูเวต เม่ือ 9 ต.ค.2559 และคร้ังหลังสุดคือ การจับกุมเยาวชน 6 คน ใน

ข8อหาต8องสงสัยว6าเก่ียวข8องกับกลุ6ม IS เม่ือ ธ.ค.2563 

  การเผชิญภัยคุกคามจากกลุ6ม IS ทำให8รัฐบาลคูเวตยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย

ภายในประเทศ มีการแต6งต้ังคณะกรรมการถาวรทำหน8าท่ีประสานงานระหว6างหน6วยงานท่ีเก่ียวข8องเพ่ือต6อต8าน

การก6อการร8าย การเผยแพร6แนวคิดหัวรุนแรงทุกรูปแบบ และการทำลายแหล6งทุน การเพ่ิมศักยภาพของหน6วยงาน

ความม่ันคง โดยเฉพาะกองทัพ และเร6งดำเนินมาตรการจับกุมและลงโทษสมาชิกเซลลTก6อการร8ายท้ังกลุ6ม IS 

และกลุ6มอ่ืน ๆ เช6น กลุ6ม Muslim Brotherhood และกลุ6มอัลกออิดะฮT (Al Qaida-AQ) ท่ีเคยพยายามก6อเหตุ

โจมตีค6าย Arifjan ของสหรัฐฯ ในคูเวต (กองบัญชาการส6วนหน8าของ US Central Command ท่ีรับผิดชอบ

การส6งกำลังบำรุงแก6กองกำลังสหรัฐฯ ท่ีเข8าไปปฏิบัติการในอิรักและอัฟกานิสถาน) ท่ีต้ังสำนักงานใหญ6ของ

หน6วยข6าวกรองคูเวต (State Security Service-SSS) และหน6วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาลเม่ือ ส.ค.2552 แต6ไม6สำเร็จ  

 นอกจากน้ี ความเคล่ือนไหวของกลุ6มชีอะฮTในคูเวตท่ีมีความเช่ือมโยงกับอิหร6านยังคงเป\น

ประเด็นท่ีคูเวตห6วงกังวล เน่ืองจากมีการตรวจพบและจับกุมสมาชิกเครือข6ายจารกรรมของอิหร6านในคูเวตอย6าง

ต6อเน่ืองต้ังแต6ปk 2553 จนถึงปQจจุบัน ท่ีสำคัญเช6น กรณีการจับกุมชาวคูเวตและชาวอิหร6าน รวม 25 คน 

เน่ืองจากมีพฤติการณTลักลอบติดต6อกับอิหร6านและกลุ6มฮิซบุลลอฮTในเลบานอน สะสม และซ6อนอาวุธ รวมถึง

ระเบิดจำนวนมากไว8ในบ8านพักบริเวณชายแดนคูเวต-อิรัก เม่ือ ก.ย.2558 กรณีรัฐบาลคูเวตมีคำส่ังเม่ือ           

20 ก.ค.2560 ป�ดสำนักงานวัฒนธรรมประจำ สอท.อิหร6าน/คูเวต และให8ลดจำนวนนักการทูตอิหร6านประจำ 

สอท.อิหร6าน/คูเวต (ในทางปฏิบัติ คือ การขับนักการทูตอิหร6านจำนวนหน่ึงออกจากคูเวต) เน่ืองจากตรวจพบว6า

นักการทูตอิหร6านในคูเวตติดต6อกับเซลลTก6อการร8ายท่ีถูกจับกุมเม่ือปk 2559 และกรณีล6าสุด คือ การจับกุม        

ผู8ต8องสงสัยในคูเวตในข8อหาให8การสนับสนุนทางการเงินแก6กลุ6มฮิซบุลลอฮT รวม 18 คน เม่ือ 10-18 พ.ย.2564  

 

สมาชิกองค\การระหว/างประเทศ ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, BDEAC, CAEU, CD, FAO, G-77, GCC, 

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

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

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

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  ท6าอากาศยาน 7 แห6ง ท6าอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ Kuwait International 

Airport นอกจากน้ี ยังมีท6าเรือสำคัญ ได8แก6 ท6าเรือ Al Shu’aybah ท6าเรือ Al Shuwaykh ท6าเรือ Mina Saud 
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ท6าเรือ Mina Abdullah และท6าเรือ Al Ahmadi เส8นทางคมนาคมมีถนนระยะทาง 7,756 กม. (ประมาณการ

ปk 2560 ของกระทรวงโยธาธิการคูเวต) ท6อส6งผลิตภัณฑTป�โตรเลียมระยะทาง 858 กม. (ประมาณการปk 2556) 

การโทรคมนาคม: โทรศัพทTพ้ืนฐานให8บริการประมาณ 583,463 เลขหมาย โทรศัพทTเคล่ือนท่ีประมาณ 6.77

ล8านเลขหมาย จำนวนผู8ใช8อินเทอรTเน็ต 99% ของจำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ (ประมาณการปk 2563 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว6างประเทศ) รหัสโทรศัพทTทางไกลระหว6างประเทศ +965 รหัสอินเทอรTเน็ต .kw 

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไม6มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-คูเวตซิตี สายการบินของคูเวตท่ีบินตรงมาไทย 

คือ Kuwait Airways ระยะเวลาการบินประมาณ 8 ชม. เวลาท่ีคูเวตช8ากว6าไทย 3 ชม. คนไทยท่ีประสงคTจะ

เดินทางไปคูเวตโดยมีวัตถุประสงคTมิใช6เพื่อการทำงาน ต8องขอรับการตรวจลงตราประเภท Visit visa ซึ่งต8อง

มีผู8ค้ำประกัน (Sponsor) เป\นบริษัท โรงแรม หรือบุคคลในคูเวต ท่ีมีรายได8อย6างน8อย 250 ดีนารคูเวตต6อเดือน 

(ประมาณ 23,150 บาทต6อเดือนข้ึนไป) โดยย่ืนขอกับ สอท.คูเวต ประจำกรุงเทพฯ หรือให8ผู8ค้ำประกันเป\น

ผู8ยื่นคำร8องขอรับการตรวจลงตราที่สำนักงานตรวจคนเข8าเมืองในคูเวตแล8วส6งเอกสารตัวจริงมาให8 หรือให8 

ผู8ค้ำประกันนำเอกสารตัวจริงไปมอบแก6เจ8าหน8าท่ีตรวจคนเข8าเมืองท่ีท6าอากาศยานคูเวต แล8วให8ผู8เดินทางไป     

ย่ืนหนังสือเดินทางท่ีท6าอากาศยานคูเวตเพ่ือขอรับการตรวจลงตราได8เช6นกัน ท้ังน้ี การตรวจลงตราประเภท Visit 

visa มีอายุ 90 วัน โดยสามารถอยู6ในคูเวตได8 30 วัน นับจากวันท่ีเดินทางเข8าประเทศ และไม6สามารถต6ออายุได8 

เว็บไซตTการท6องเท่ียว https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Visitors/Visitors.aspx  

 

สถานการณ\สำคัญท่ีน/าติดตาม 

 สถานการณTการเมืองภายในคูเวตจากปQญหาความไม6ลงรอยระหว6างรัฐสภา (มาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน) กับรัฐบาล (มาจากการแต6งต้ังโดยเจ8าผู8ครองรัฐคูเวต) หลังจากการเลือกตั้ง

สมาชิกรัฐสภาคูเวตชุดใหม6เม่ือ ก.ย.2565 ซ่ึงมีข้ึนก6อนกำหนด เน่ืองจากมกุฎราชกุมารคูเวตมิชอัล อัลอะหTมัด 

อัลญาบิร อาลเศาะบาฮT ในฐานะผู8สำเร็จราชการแทน เชค นะวาฟ เจ8าผู8ครองรัฐคูเวต ทรงใช8อำนาจประกาศ

ยุบสภา เพ่ือยุติความขัดแย8งในรัฐสภา ท้ังน้ี ปQญหาความไม6ลงรอยระหว6างรัฐสภากับรัฐบาลคูเวต เป\นปQญหา

เร้ือรังท่ีเกิดข้ึนต6อเน่ืองต้ังแต6ปk 2554 นำไปสู6การเปล่ียน นรม. และ ครม.ชุดใหม6หลายคร้ัง ส6งผลให8การผลักดัน

นโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีต8องผ6านรัฐสภาเผชิญภาวะชะงักงัน ครั้งล6าสุด คือ การยื่นหนังสือลาออกของ 

เชค เศาะบาฮT อัลคอลิด อัลฮะมัด อาลเศาะบาฮT นรม.คูเวต พร8อม ครม. ทั้งคณะต6อเจ8าผู8ครองรัฐคูเวต

เม่ือ 9 พ.ย.2564 ซ่ึงเป\นการย่ืนขอลาออกคร้ังท่ี 2 ในห8วงปk 2564  

 

ความสัมพันธ\ไทย-คูเวต 

 คูเวตกับไทยสถาปนาความสัมพันธTทางการทูตระหว6างกันเม่ือ 14 มิ.ย.2506 โดยไทยเป�ด 

สอท. ณ คูเวตซิตี เม่ือ 15 ส.ค.2526 ขณะท่ีคูเวตแต6งต้ังเอกอัครราชทูตประจำมาเลเซีย เป\นเอกอัครราชทูต

ประจำประเทศไทยอีกตำแหน6งหน่ึง จนกระท่ังเม่ือ ม.ค.2540 จึงมีการแต6งต้ังเอกอัครราชทูตคูเวตประจำ

ประเทศไทยคนแรก ท้ังสองประเทศมีความสัมพันธTท่ีดีระหว6างกันมาโดยตลอด เฉพาะอย6างย่ิงคูเวตตระหนัก
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ถึงบทบาทของไทยท่ีเคยช6วยเหลือคูเวตตลอดช6วงสงครามอ6าวเม่ือปk 2533-2534 ด8วยการสนับสนุนข8อมติ 

UNSC ทุกข8อท่ีเก่ียวข8องกับกรณีอิรักรุกรานคูเวต รวมท้ังส6งทหารเข8าร6วมในกองกำลังสังเกตการณTแห6ง

สหประชาชาติประจำชายแดนอิรัก-คูเวต (UN Iraq-Kuwait Observer Mission-UNIKOM) ทำให8 คูเวต

สนับสนุนไทยในการทำความเข8าใจเก่ียวกับปQญหาความไม6สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8ของไทยต6อองคTการ

ความร6วมมืออิสลาม (OIC) เป\นอย6างดี  

 การแลกเปลี่ยนการเยือนอย6างเป\นทางการของทั้งสองฝnายยังมีน8อย โดยการเยือนไทย

อย6างเป\นทางการของฝnายคูเวตท่ีสำคัญ เช6น เชค เศาะบาฮT อดีตเจ8าผู8ครองรัฐคูเวต เสด็จฯ เข8าร6วมพระราชพิธี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปkของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ระหว6าง 11-14 มิ.ย.2549 และเสด็จฯ เข8าร6วมการประชุมสุดยอดกรอบความร6วมมือเอเชียคร้ังท่ี 2 (Asia 

Cooperation Dialogue -ACD) ระหว6าง 8-10 ต.ค.2559 ขณะท่ีนาย Mohamad A. Al-Mijrin Al-Roumi 

อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต6างประเทศคูเวต เยือนไทยในฐานะผู8แทนพิเศษของรอง นรม. และ รมว.

กระทรวงการต6างประเทศคูเวต เพ่ือเข8าร6วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร6วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง 

(Asia-Middle East Dialogue-AMED) คร้ังท่ี 3 ท่ีกรุงเทพฯ ระหว6าง 14-16 ธ.ค.2553 ส6วนการเยือนคูเวต

อย6างเป\นทางการของฝnายไทยที่สำคัญครั้งหลังสุด คือ การเยือนของนางสาวยิ่งลักษณT ชินวัตร อดีต นรม. 

เพ่ือเข8าร6วมการประชุม ACD คร้ังท่ี 1 ซ่ึงคูเวตเป\นเจ8าภาพ ระหว6าง 15-17 ต.ค.2555  

 ความร6วมมือด8านการพัฒนา กองทุนคูเวตเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอาหรับ (Kuwait Fund 

for Arab Economic Development-KFAED) ซ่ึงรัฐบาลคูเวตก6อต้ังข้ึนเม่ือต้ังแต6 ธ.ค.2504 เพ่ือให8ความช6วยเหลือ

ด8านเงินกู8ในการพัฒนาประเทศแก6ประเทศอาหรับ ประเทศกำลังพัฒนา และองคTกรต6าง ๆ ท่ัวโลก เคยให8เงินกู8

แก6ไทยเพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาภายในประเทศ ได8แก6 โครงการไฟฟpาสำหรับหมู6บ8านใน 3 จังหวัดภาคใต8ของไทย

เม่ือปk 2519 โครงการโรงไฟฟpาพลังน้ำปQตตานีเม่ือปk 2520 โครงการโรงไฟฟpาพลังน้ำเช่ียวหลานเม่ือปk 2525 

และโครงการโรงไฟฟpาพลังความร8อนบางปะกงเม่ือปk 2522 และปk 2524 รวมเป\นเงินประมาณ 2,409 ล8านบาท 

นอกจากน้ี รัฐบาลคูเวตยังให8การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการพัฒนาด8านสังคมและการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต8ของไทย เช6น กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามของคูเวตสนับสนุนงบประมาณก6อสร8าง

อาคารสำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาเขตปQตตานี เป\นเงินจำนวน 3.5 ล8านดอลลารTสหรัฐ 

(ประมาณ 108 ล8านบาท) ซ่ึงก6อสร8างแล8วเสร็จเม่ือปk 2557  

 การพบหารือระหว6างนายดอน ปรมัตถTวินัย รมว.กระทรวงการต6างประเทศของไทย 

กับเชค เศาะบาฮT อัล คอลิด อัล ฮะมัด อาลเศาะบาฮT รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการต6างประเทศของคูเวต 

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

ทั้งสองฝnายเห็นพ8องจะเพิ่มพูนความร6วมมือด8านการลงทุนระหว6างกันให8มากขึ้น โดยคูเวตแสดงความสนใจ

จะร6วมมือกับไทยในด8านเกษตรกรรมและการประมง เน่ืองจากเห็นว6า ไทยมีความคืบหน8าในการแก8ไขปQญหา

การประมงอย6างย่ังยืนและเป\นรูปธรรม และท้ังสองฝnายยังเห็นพ8องท่ีจะให8มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร6วม 

(Joint Commission-JC) ไทย-คูเวต ระดับรัฐมนตรี เพื่อใช8เป\นกลไกในการติดตามความร6วมมือระหว6างกัน

ในทุกมิติ ท้ังด8านการค8าการลงทุน สังคม วัฒนธรรม และความเช่ือมโยงระหว6างประชาชนท้ังสองประเทศ 
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 ด8านเศรษฐกิจ การค8าไทย-คูเวต เมื่อปk 2564 มีมูลค6า 1,002.23 ล8านดอลลารTสหรัฐ 

(31,98..60 ล8านบาท) เพ่ิมข้ึนจากเม่ือปk 2563 ท่ีมีมูลค6า 826.87 ล8านดอลลารTสหรัฐ (25,753.12 ล8านบาท) 

โดยปk 2564 ไทยส6งออกมูลค6า 305.36 ล8านดอลลารTสหรัฐ (9,586.77 ล8านบาท) และนำเข8ามูลค6า 

696.87 ล8านดอลลารTสหรัฐ (22,393.83 ล8านบาท) ไทยเป\นฝnายขาดดุลการค8า 288.15 ล8านดอลลารTสหรัฐ 

(12,807 ล8านบาท) ขณะท่ีมูลค6าการค8าห8วง ม.ค.-ก.ย.2565 อยู6ท่ี 1,294.81 ล8านดอลลารTสหรัฐ (44,163.62 

ล8านบาท) โดยไทยส6งออกมูลค6า 248.03 ล8านดอลลารTสหรัฐ (8,402.29 ล8านบาท) และนำเข8ามูลค6า 

1,046.78 ล8านดอลลารTสหรัฐ (35,761.33 ล8านบาท) ซึ่งไทยยังคงเป\นฝnายขาดดุลการค8าเมื่อเปรียบเทียบ

กับห8วงเดียวกันของปk 2564  

 สินค8าส6งออกสำคัญของไทย ได8แก6 รถยนตT อุปกรณTและส6วนประกอบ เคร่ืองปฏิกรณTนิวเคลียรT 

บอยเลอรT เครื่องจักร เครื่องใช8กล และส6วนประกอบของเครื่องดังกล6าว ไม8และของทำด8วยไม8 ถ6านไม8 

ไข6มุกธรรมชาติ อัญมณีและเคร่ืองประดับ น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ชูการTคอนเฟกชันเนอรี) ของปรุงแต6ง

จากเนื้อสัตวT ปลาหรือสัตวTน้ำ ยางและของที่ทำด8วยยาง ของทำด8วยเหล็กหรือเหล็กกล8า พลาสติกและของ   

ที่ทำด8วยพลาสติก ทองแดงและของทำด8วยทองแดง เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณTไฟฟpาและส6วนประกอบของ

เคร่ืองดังกล6าว ของปรุงแต6งทำจากพืชผัก ผลไม8 ลูกนัต หรือจากส6วนอ่ืนของพืช เน้ือสัตวTและส6วนอ่ืนของสัตวT    

ท่ีบริโภคได8 สินค8านำเข8าสำคัญจากคูเวต ได8แก6 น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันดิบ เคมีภัณฑT ก¡าซธรรมชาติ พลาสติก

และของท่ีทำด8วยพลาสติก เอสเซนเชียลออยลTและเรซินอยดT เคร่ืองหอม เคร่ืองสำอาง ไข6มุกธรรมชาติ อัญมณี

และเคร่ืองประดับ สัตวTมีชีวิต หนังสือท่ีพิมพTเป\นเล6ม หนังสือพิมพT รูปภาพ และผลิตภัณฑTอ่ืน ๆ ของอุตสาหกรรม

การพิมพT เคร่ืองปฏิกรณTนิวเคลียรT บอยเลอรT เคร่ืองจักร เคร่ืองใช8กล และส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว 

รถยนตT อุปกรณTและส6วนประกอบ เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณTไฟฟpาและส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว 

 ด8านการท6องเท่ียว คูเวตเป\นตลาดท6องเท่ียวท่ีเล็ก แต6มีศักยภาพสำหรับการส6งเสริมการ

ท6องเท่ียวของไทย ซ่ึงการท6องเท่ียวแห6งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายการท6องเท่ียวระหว6างไทย-คูเวต 

โดยเฉพาะการท6องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) โดยเม่ือปk 2562 มีชาวคูเวตเดินทางมาไทย        

รวมประมาณ 80,446 คน แต6ห8วงปk 2563 ซ่ึงเกิดการแพร6ระบาดของโรค COVID-19 ท่ัวโลก ส6งผลให8ท่ัวโลก 

รวมถึงไทยและคูเวต ต8องใช8มาตรการจำกัดการเดินทางเข8า-ออกประเทศ ทำให8มีชาวคูเวตเดินทางมาไทยลดลง 

อยู6ท่ี 10,766 คน ขณะท่ีห8วง ม.ค.-ก.ย.2565 มีชาวคูเวตเดินทางมาไทย รวม 31,360 คน (ข8อมูลเม่ือ ต.ค.2565 

ของกระทรวงการท6องเท่ียวไทย) ส6วนแรงงานชาวไทยในคูเวต มีประมาณ 3,000 คน (ข8อมูลเม่ือ มี.ค.2562 

ของกระทรวงแรงงานไทย) ส6วนใหญ6เป\นแรงงานก่ึงฝkมือในธุรกิจรับเหมาขุดเจาะและประกอบท6อส6งน้ำมัน 

รับเหมาก6อสร8างอู6ต6อเรือ อู6ซ6อมรถยนตT โรงงานเฟอรTนิเจอรT ร8านเสริมสวย และร8านตัดเย็บเส้ือผ8าสตรี 

นอกจากน้ี ยังมีนักเรียนและนักศึกษาชาวไทยประมาณ 55 คน  

 ข8อตกลงสำคัญ : ความตกลงว6าด8วยความร6วมมือด8านการบิน (27 เม.ย.2519) ความตกลง

ว6าด8วยความร6วมมือทางเศรษฐกิจและการค8า (7 มี.ค.2530) ความตกลงว6าด8วยการยกเว8นการเก็บภาษีซ8อน 

(29 ก.ค.2546) บันทึกความเข8าใจว6าด8วยการดำเนินการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว6างกระทรวงการต6างประเทศ

ของไทยกับคูเวต (13 ส.ค.2551) ความตกลงว6าด8วยความร6วมมือด8านเศรษฐกิจและวิชาการ (13 ส.ค.2551) 
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ความตกลงว6าด8วยการยกเว8นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษ และหนังสือเดินทางราชการ 

(17 พ.ย.2564) 

-------------------------------------------------- 
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เชค อะห\มัด นะวาฟ อัลอะห\มัด อาลเศาะบาฮ\ 

(His Highness Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah) 

 

ตำแหน/ง    นายกรัฐมนตรีคูเวต และสมาชิกพระราชวงศTอาลเศาะบาฮT 

 

ประสูติ    ปk 2499 (พระชันษา 67 ปk/ปk 2566) ท่ีคูเวตซิตี เป\นพระโอรสองคTโตของ

เชค นะวาฟ อัลอะหTมัด อัลญาบิร อาลเศาะบาฮT เจ8าผู8ครองรัฐคูเวตพระองคT

ปQจจุบัน กับเชคา ชะรีฟะฮT  สุลัยมาน อาลญาซิม 

 

ศาสนา    อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ    เสกสมรสแล8ว มีบุตร 5 พระองคT (ไม6ปรากฏข8อมูลว6าเป\นพระโอรสหรือ 

    พระธิดา)  

 

การศึกษา     

ปk 2523    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรTบัณทิต จากมหาวิทยาลัย Kuwait University  

 

ประวัติการทรงงาน 

ปk 2528     - ได8รับแต6งต้ังเป\นนายทหารยศร8อยตรีในกระทรวงกลาโหม  

2 มี.ค.2529     - ช6วยงานฝnายบริหารของกองกำลังตำรวจคูเวต โดยได8รับยศร8อยตำรวจเอก 

26 มี.ค.2538     - ผู8อำนวยการกรมสัญชาติ กระทรวงมหาดไทย 

9 ก.ย.2544     - ผู8ช6วยผู8อำนวยการกรมสัญชาติและหนังสือเดินทาง กระทรวงมหาดไทย 

2 มี.ค.2547     - ผู8อำนวยการกรมสัญชาติและหนังสือเดินทาง กระทรวงมหาดไทย 

1 มิ.ย.2549     - ผู8ช6วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

19 มิ.ย.2549     - ผู8ช6วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ด8านกิจการสัญชาติและหนังสือเดินทาง 

5 ต.ค.2551      - ผู8ช6วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ด8านกิจการการศึกษาและฝµกอบรม 

7 เม.ย.2557     - เกษียณอายุราชการ ยศพันโท สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
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ปk 2557      - ได8รับการแต6งต้ังเป\นผู8ว6าการเขต Hawalli (มีตำแหน6งเทียบเท6า รมต.) 

19 พ.ย.2563     - รอง ผบ. กองกำลังพิทักษTชาติ (National Guard) ซ่ึงมีตำแหน6งเทียบเท6า  

     รมต. 

9 มี.ค.2565     - รอง นรม. คนท่ี 1 และ รมว.กระทรวงมหาดไทย 

27 ก.ค.2565    - เจ8าผู8ครองรัฐคูเวตทรงออกพระราชกฤษฎีกาแต6งต้ัง เชค อะหTมัด ให8 

     ดำรงตำแหน6ง นรม. และจัดต้ัง ครม.ชุดใหม6  

1 ส.ค.2565      - เจ8าผู8ครองรัฐคูเวตทรงออกพระราชกฤษฎีกา รับรอง ครม.ชุดใหม6              

     ท่ีมีเชค อะหTมัด เป\นผู8นำรัฐบาล อย6างเป\นทางการ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ\    - Kuwait Liberation Medal ของซาอุดีอาระเบีย (ปk 2538) 

     - Military Duty Medal ของคูเวต (ปk 2548) 

     - National Defense Medal ของคูเวต (ปk 2552) 

 

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

(พ.ย.2565) 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีของคูเวต 

 

เจ8าผู8ครองรัฐ Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 

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

นรม. Sheikh Ahmad Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah 

รอง นรม.คนท่ี 1 และ รมว.กระทรวงมหาดไทย Sheikh Talal Khalid Al-Ahmad Al-Sabah 

รอง นรม. และ รมต.แห6งรัฐ ด8านกิจการคณะรัฐมนตรี Barak Ali Barak Al-Shetan 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงน้ำมัน Bader Hamed Yusef Al-Mula 

รมว.กระทรวงกลาโหม Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah 

รมว.กระทรวงสารนิเทศและวัฒนธรรม Abdulrahman Badah Abdulrahman Al-Mutairi 

และ รมต.แห6งรัฐ ด8านกิจการเยาวชน 

รมว.กระทรวงการคลัง Abdulwahab Muhammad Ahmad Al-Rashed 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Dr.Ahmad Abdulwahab Ahmad Al-Awadi 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ Amani Suleman Abdulwahab Bugamaz 

และ รมว.กระทรวงการไฟฟpา น้ำ และพลังงาน 

หมุนเวียน 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Dr.Hamad Abdulwahab Al-Adwani 

และ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา 

รมว.กระทรวงการต6างประเทศ Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Abdulaziz Majed Abdulaziz Al-Majed 

รมว.กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนาอิสลาม Abdulaziz Majed Abdulaziz Al-Majed 

และ รมต.แห6งรัฐ ด8านกิจการส6งเสริมคุณธรรม 

รมต.แห6งรัฐ ด8านกิจการเทศบาลเมือง  Abzulaziz Waled Abdullah Al-Mujel 

รมต.แห6งรัฐ ด8านกิจการรัฐสภา  Amar Muhammad Amar Al-Ajmi 

และ รมต.แห6งรัฐ ด8านกิจการเคหะและพัฒนาเมือง 

รมว.กระทรวงพาณิชยTและอุตสาหกรรม Mazen Saad Ali Al-Nahed 

และ รมต. แห6งรัฐ ด8านกิจการส่ือสารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

รมว.กระทรวงกิจการสังคมและพัฒนาชุมชน May Jasem Muhammad Al-Baghly 

และ รมต.แห6งรัฐ ด8านกิจการสตรีและเยาวชน 

  

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

(พ.ย.2565) 


