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ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

(Kingdom of Saudi Arabia) 

 
 

เมืองหลวง ริยาด 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว5างเส8นละติจูด 16-33 องศาเหนือ และระหว5างเส8นลองจิจูด 34-56 

องศาตะวันออก ต้ังอยู5บนคาบสมุทรอาระเบีย ซ่ึงค่ันระหว5างทะเลแดงกับอ5าวอาหรับ (หรืออ5าวเปอรMเซีย) มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 2,149,690 ตร.กม. ใหญ5เปXนอันดับ 14 ของโลก และใหญ5กว5าไทยประมาณ 4 เท5า ริยาดอยู5ห5างจาก

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

 

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

 ทิศตะวันออก ติดกับอ5าวอาหรับ/อ5าวเปอรMเซีย 

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

  สหรัฐอาหรับเอมิเรตสM (457 กม.) 
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 ทิศใต8 ติดกับเยเมน (1,307 กม.) และโอมาน (658 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลแดง (มีชายฝ̀aงยาวประมาณ 1,760 กม.) 

 

ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีกว8างใหญ5ประมาณ 80% ของคาบสมุทรอาระเบีย ส5วนใหญ5เปXนทะเลทราย ไม5มีแม5น้ำ

และทะเลสาบ จึงมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 1.67% น้ำที่ใช8อุปโภคและบริโภคประมาณ 60-70% มาจาก

การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (กำลังผลิตวันละ 5.7 ล8านลูกบาศMกเมตร มากที่สุดในโลก) ประชาชนอาศัยอยู5

หนาแน5นตามพื้นที่ชายฝ̀aงทะเล ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งพื้นที่โอเอซิสที่อยู5ลึกเข8าไปด8านใน

ของคาบสมุทรอาระเบีย ภาคตะวันตกเปXนท่ีราบสูง ซ่ึงแผ5นดินยกตัวจากทะเลแดงไปจนจรดเทือกเขาอัลฮิญาซ

ท่ีทอดตัวเปXนแนวยาวไปตามคาบสมุทรอาระเบีย ภาคตะวันตกเฉียงใต8เปXนพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปด8วยภูเขาสูงหลายลูก 

ความสูงเฉลี่ยประมาณ 3,000 ม. รวมทั้งภูเขาเซาดะฮM ซึ่งเปXนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ สูงถึง 3,200 ม. 

ภาคกลางเปXนที่ราบสูงนัจญMด ที่ราบขนาดใหญ5และมีโอเอซิสอยู5กระจัดกระจาย เปXนที่ตั้งของเมืองหลวง 

ภาคตะวันออกส5วนใหญ5เปXนท่ีลุ5มซ่ึงเต็มไปด8วยทรายและโขดหินต5อเน่ืองไปจนจรดชายฝ̀aงอ5าวเปอรMเซีย ภาคใต8

เปXนทะเลทรายทุรกันดารจนแทบไม5มีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู5 โดยรู8จักกันในช่ือ อัรรุบอัลคอลี (Empty Quarter) 

ทะเลทรายท่ีใหญ5ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ี 647,500 ตร.กม. 

 

ภูมิอากาศ  แห8งแล8งและมีอุณหภูมิสูงมากในเวลากลางวัน และต่ำมากในเวลากลางคืน ยกเว8นพ้ืนท่ีชายฝ̀aง

ทะเลแดงทางตะวันตกที่มีอากาศชุ5มชื้น ภาคตะวันตกเฉียงใต8อากาศดี ประชาชนนิยมสร8างที่พักตากอากาศ 

โดยเฉพาะท่ีเมืองอับฮา อุณหภูมิเฉล่ียท่ัวประเทศช5วงฤดูร8อนประมาณ 45 องศาเซลเซียส แต5ในพ้ืนท่ีทะเลทราย

อาจสูงถึง 55 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียช5วงฤดูใบไม8ผลิและใบไม8ร5วงอยู5ท่ี 29 องศาเซลเซียส โดยฤดูใบไม8ผลิ

ประมาณ มี.ค.-พ.ค. ฤดูร8อนประมาณ พ.ค.-ก.ย. ฤดูใบไม8ร5วงประมาณ ก.ย.-พ.ย. (อาจมีฝนตกช5วง ต.ค.) และ

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

คือ พายุทราย 

 

ประชากร 35,354,380 คน (ประมาณการปx 2565) โดยเปXนผู8ย8ายถ่ินเข8าประเทศ 38.3% เปXนเชื้อสาย

อาหรับ 90% และแอฟโฟร-เอเชีย 10% อัตราส5วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปx) 24.84% 

วัยรุ5นถึงวัยกลางคน (15-64 ปx) 71.53% และวัยชรา (65 ปxข้ึนไป) 3.63% (ประมาณการปx 2563) อายุขัยเฉล่ีย

ของประชากรโดยรวม 76.65 ปx อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 75.07 ปx อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 78.32 ปx อัตราการเกิด 

14.22 คนต5อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 3.42 คนต5อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 

1.63% (ประมาณการปx 2565)  

 

ศาสนา  ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม ส5วนใหญ5เปXนซุนนี 85-90% และมีชีอะฮMประมาณ 10-15% 

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับ แต5มีการใช8ภาษาอังกฤษอย5างกว8างขวางในการติดต5อทางธุรกิจ 
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การศึกษา  อัตราการรู8หนังสือ 97.6% งบประมาณด8านการศึกษาประมาณ 7.8% ของ GDP (ข8อมูลเม่ือ

ปx 2563 ของธนาคารโลก) มีโรงเรียนรัฐบาลท่ัวประเทศรวมมากกว5า 38,368 แห5ง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

ท้ังของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศรวมมากกว5า 58 แห5ง รัฐบาลให8การศึกษาฟรีทุกระดับ ครอบคลุมท้ังค5าเล5าเรียน 

ค5าตำรา ค5ารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาต5อต5างประเทศ โดยมีนักศึกษาชาวซาอุดีอาระเบียท่ีรับทุนของรัฐบาล

ภายใต8โครงการ King Abdullah Scholarship Program (KASP) ศึกษาอยู5ในสถาบันระดับอุดมศึกษาช้ันนำ

ท่ัวโลกกว5า 175,000 คน ท้ังน้ี การศึกษาวิชาศาสนาอิสลามยังคงเปXนแกนหลักของระบบการศึกษา โดยหลักสูตร

อิสลามศึกษาของซาอุดีอาระเบียเปXนท่ีแพร5หลายและได8รับการถ5ายทอดไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามท่ัวโลก 

 

การก0อต้ังประเทศ ความพยายามสถาปนาราชอาณาจักรข้ึนมาโดยอ8างความชอบธรรมท่ีจะทำให8ชาว

อาหรับในคาบสมุทรอาระเบียกลับมาอยู5ภายใต8การปกครองแบบรัฐอิสลามเพียงหน่ึงเดียวอีกคร้ัง เร่ิมปรากฏข้ึน

จากการท่ีมุฮัมมัด อิบนุ ซะอูด เจ8าเมืองอัดดิรอียะฮM (อยู5ใกล8ริยาดในป̀จจุบัน) สถาปนาราชวงศMอาลซะอูดข้ึน 

เม่ือปx 2287 โดยได8รับการสนับสนุนจากเชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ ซ่ึงถูกขนานนามว5า เปXนผู8ให8กำเนิด

แนวทางวะฮาบี (มีความหมายว5า ผู8ปฏิบัติตามแบบอย5างของเชค มุฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ) อย5างไรก็ดี  

ความพยายามดังกล5าวต8องเผชิญอุปสรรคจากการท่ีต8องต5อสู8แย5งชิงอำนาจกับอียิปตM อาณาจักรออตโตมัน  

(อุษมานียะฮM) และราชวงศMอ่ืน ๆ ในคาบสมุทรอาระเบีย จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ บิน  

อับดุรเราะหMมาน อาลซะอูด หรือ “อิบนุ ซะอูด” ทรงรวบรวมดินแดนส5วนใหญ5ในคาบสมุทรอาระเบียได8สำเร็จ 

และสถาปนาดินแดนเหล5าน้ีเปXนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตามช่ือราชวงศMอาลซะอูด เม่ือ 23 ก.ย.2475  

โดยมีริยาดเปXนเมืองหลวงมาจนถึงป̀จจุบัน 

 

วันชาติ 23 ก.ย. (วันประกาศการรวมราชอาณาจักรเม่ือปx 2475)  

 

การเมือง ปกครองด8วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยM (Absolute Monarchy) มีสมเด็จพระราชาธิบดี 

(Malik) ทรงเปXนพระประมุขของรัฐ อีกท้ังทรงเปXนหัวหน8ารัฐบาลด8วยการทรงดำรงตำแหน5ง นรม. อย5างไรก็ดี 

พระราชอำนาจของสมเด็จพระราชาธิบดียังคงถูกจำกัดอยู5ภายใต8บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮM)  

และราชประเพณีของราชวงศMอาลซะอูด ท่ีจะต8องได8รับฉันทานุมัติจากสมาชิกพระราชวงศMและผู8ทรงคุณวุฒิ 

ทางศาสนา (อุละมาอM) ขณะเดียวกัน มีความพยายามยกสถานะทางศาสนาของสถาบันกษัตริยMซาอุดีอาระเบีย 

ให8โดดเด5นในโลกมุสลิมมากขึ้น โดยในรัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ ทรงประกาศ

พระองคMเปXน “ผู8พิทักษMมัสยิดศักด์ิสิทธ์ิท้ังสอง” (The Custodian of the Two Holy Mosques) หมายถึง 

มัสยิดฮะรอม ท่ีนครมักกะฮM และมัสยิดนะบะวียM ท่ีมะดีนะฮM ศาสนสถานสำคัญท่ีสุดของศาสนาอิสลาม นอกจากน้ี 

ยังทรงโปรดให8ใช8ตำแหน5งดังกล5าวแทนคำหน8าพระนามว5า “His Majesty” ทั้งนี้ ธรรมเนียมการเรียกขาน

ดังกล5าวยังคงได8รับการปฏิบัติสืบมาจนถึงรัชสมัยป̀จจุบันของสมเด็จพระราชาธิบดี ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ 

อาลซะอูด ซ่ึงเสด็จข้ึนครองราชยMเม่ือ 23 ม.ค.2558 

 ฝ�ายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีทรงข้ึนครองราชยM และดำรงตำแหน5ง นรม. ด8วยการ     

สืบราชสันตติวงศMโดยการรับรองของอุละมาอM และทรงแต5งต้ัง ครม. (Council of Ministers) ท่ีมีวาระดำรงตำแหน5ง 
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4 ปx ส5วนใหญ5เปXนสมาชิกพระราชวงศM ทำหน8าท่ีกำหนดนโยบายและกำกับการทำงานของภาคราชการ อย5างไรก็ดี 

มีความพยายามสร8างระบบการสืบราชสมบัติให8รัดกุมเปXนระบบมากข้ึน เพ่ือป�องกันมิให8เกิดการแย5งชิงราชสมบัติ

ในอนาคต โดยในรัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮM บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด ทรงออกพระราชกฤษฎีกา

เม่ือ ต.ค.2549 จัดต้ังสภาบัยอะฮM (Allegiance Commission) ซ่ึงเปXนกลุ5มสมาชิกพระราชวงศMระดับสูงท่ีมี

บทบาทคัดเลือกบุคคลท่ีจะข้ึนครองราชยMเปXนสมเด็จพระราชาธิบดีและมกุฎราชกุมารในอนาคต โดยท่ีประชุม

สภาบัยอะฮM เมื่อ 21 มิ.ย.2560 มีมติให8สถาปนาเจ8าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด 

เปXนมกุฎราชกุมาร แทนเจ8าชายมุฮัมมัด บิน นะอีฟ บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด ซ่ึงถูกปลดออกจากตำแหน5ง

มกุฎราชกุมาร ท้ังน้ี แม8ว5า Basic Law ของซาอุดีอาระเบียซ่ึงเทียบเท5าธรรมนูญการปกครอง มีบทบัญญัติ

มาตรา 56 กำหนดไว8ชัดเจนว5า สมเด็จพระราชาธิบดีทรงข้ึนครองราชยM และทรงเปXน นรม. ด8วยอีกตำแหน5ง 

แต5สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน ทรงมีพระบรมราชโองการเมื่อ 27 ก.ย.2565 โปรดเกล8าฯ ให8มกุฎราชกุมาร

มุฮัมมัด บิน ซัลมาน พระราชโอรสซ่ึงเดิมทรงดำรงตำแหน5ง รอง นรม. และ รมว.กห. ข้ึนเปXน นรม. แทนพระองคM 

โดยยกเว8นการบังคับใช8มาตราดังกล5าวของ Basic Law 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : สภาท่ีปรึกษา (Consultative Council หรือ Majlis al-Shura) ประกอบด8วย

สมาชิก 150 คน ท้ังหมดมาจากการแต5งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี วาระดำรงตำแหน5ง 4 ปx มีอำนาจออก

กฎหมายอย5างจำกัด เน่ืองจากกฎหมายส5วนใหญ5จะประกาศใช8ด8วยการออกมติ ครม. ท่ีได8รับการรับรองโดย

สมเด็จพระราชาธิบดี นอกจากน้ี ยังไม5มีระบบพรรคการเมืองในซาอุดีอาระเบีย แต5มีการรวมกลุ5มผลประโยชนM

ในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเรียกร8องทางการเมือง ได8แก5 กลุ5มศาสนา กลุ5มธุรกิจน้ำมัน และกลุ5มรณรงคMเพ่ือสิทธิสตรี 

 ฝ�ายตุลาการ : ใช8ระบบศาลศาสนาตามกฎหมายชะรีอะฮMของศาสนาอิสลามท้ังคดีแพ5งและอาญา 

โดยยึดหลักนิติศาสตรMอิสลาม (ฟ¡กฮM) ของสำนักคิดฮัมบาลี ผู8พิพากษามาจากการแต5งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี

ตามคำแนะนำของสภายุติธรรมสูงสุด (Supreme Council of Justice) ซ่ึงประกอบด8วย คณะผู8พิพากษาและ

ผู8เช่ียวชาญด8านกฎหมาย 10 คน ท้ังน้ี ความเปXนอิสระของฝ�ายตุลาการได8รับการคุ8มครองตามกฎหมาย ขณะท่ี

สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดในการพระราชทานอภัยโทษแก5ผู8กระทำผิด 

 

เศรษฐกิจ การค8นพบแหล5งน้ำมันในซาอุดีอาระเบียเม่ือ 3 มี.ค.2481 กลายเปXนแหล5งท่ีมาแห5งความม่ังค่ัง

ของประเทศ อีกท้ังเปXนเคร่ืองมือท่ีทำให8ซาอุดีอาระเบียมีอำนาจต5อรองในเวทีระหว5างประเทศมากข้ึน     

เฉพาะอย5างย่ิงหลังจากการรวมตัวของกลุ5มประเทศผู8ผลิตน้ำมันเพ่ือผูกขาดการส5งออกน้ำมันในนามกลุ5ม

ประเทศผู8ส5งออกน้ำมัน (OPEC) เม่ือปx 2503 แม8ว5าป̀จจุบัน ซาอุดีอาระเบียเปXนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ5ท่ีสุดในสันนิบาตอาหรับ จากการท่ีอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศมีสัดส5วนมากถึง 45% ของผลิตภัณฑM

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการส5งออกน้ำมันก็มีสัดส5วนกว5า 90% ของการส5งออกท้ังหมดของประเทศ 

รวมท้ังยังเปXนแหล5งท่ีมาของรายได8ภาครัฐเกือบ 90% แต5รัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็พยายามส5งเสริมการสร8าง

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจในประเทศให8มากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพาทรัพยากรน้ำมันท่ีอาจหมดลง และ    

ลดความเส่ียงจากการต8องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในอนาคต ท้ังน้ี ป̀ญหาราคา

น้ำมันดิบในตลาดโลกท่ีลดลงเกือบ 50% นับต้ังแต5 มิ.ย.2557 ส5งผลให8การจัดเก็บรายได8ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 5 

ลดลงจนทำให8รัฐบาลซาอุดีอาระเบียต8องอนุมัติงบประมาณประจำปx 2558 แบบขาดดุลเปXนคร้ังแรกนับต้ังแต5ปx 

2554 รวมท้ังประกาศลดการอุดหนุนราคาน้ำมันเช้ือเพลิง สินค8าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ เพ่ือลด

ภาระรายจ5ายภาครัฐ อย5างไรก็ดี แม8ว5าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนในห8วงปx 2560-2564    

แต5รัฐบาลซาอุดีอาระเบียยังคงอนุมัติงบประมาณประจำปxแบบขาดดุลต5อเน่ืองจนถึงปx 2565 

 นโยบายเศรษฐกิจ ท่ีสำคัญของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะหลังการเข8าเปXนสมาชิก 

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

เศรษฐกิจภายในประเทศด8วยการแปรรูปกิจการด8านการพลังงานและโทรคมนาคมเพ่ือเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจ

แก5ภาคเอกชน การสร8างความหลากหลายทางเศรษฐกิจด8วยการส5งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด8านอื่น ๆ 

เพ่ือลดการพ่ึงพารายได8จากการส5งออกน้ำมัน โดยให8ความสนใจกับการผลิตป¡โตรเคมี เวชภัณฑM การท5องเท่ียว 

การบริการทางการเงิน การศึกษา และการวิจัย รวมถึงการสร8างเมืองเศรษฐกิจแห5งใหม5หลายแห5งกระจายอยู5

ท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับนโยบายการสร8างความหลากหลายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมท้ังส5งเสริมการจ8างงาน

ชาวซาอุดีอาระเบีย (Saudization) เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานต5างชาติท่ีมีสัดส5วนเกือบ 80% ของแรงงานท้ังหมด 

อาทิ การประกาศโครงการสร8างเมืองใหม5 NEOM ในภาคตะวันตกของประเทศ เมื่อ ต.ค.2560 พื้นที่ 

26,500 ตร.กม. งบประมาณกว5า 500,000 ล8านดอลลารMสหรัฐ กำหนดจะสร8างให8แล8วเสร็จภายในปx 2568 

 ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสำคัญ ได8แก5 น้ำมันดิบ ปริมาณสำรองท่ีพิสูจนMทราบแล8วประมาณ 

267,192 ล8านบารMเรล (มากเปXนอันดับ 2 ของโลก รองจากเวเนซุเอลา) กำลังการผลิตวันละ 9.15 ล8านบารMเรล และ

ส5งออกวันละ 6.227 ล8านบารMเรล ก©าซธรรมชาติมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนMทราบแล8ว 8.507 ล8านล8านลูกบาศกMเมตร 

(เม่ือปx 2563 ข8อมูลของ OPEC) กำลังการผลิตวันละ 120,485 ล8านลูกบาศกMเมตร แต5เปXนการผลิตเพ่ือใช8

ภายในประเทศท้ังหมด (ประมาณการปx 2563 ของ OPEC) นอกจากน้ี ยังมีแร5เหล็ก ทองคำ และทองแดง 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  รียาลซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabian Riyal-SAR) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารaสหรัฐ :  3.75 รียาล : 1 ดอลลารMสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 9.47 บาท : 1 รียาล (พ.ย.2565) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑMมวลรวมในประเทศ (GDP) : 2,020,000 ล8านดอลลารMสหรัฐ (ประมาณการปx 2565 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.7%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 121,692 ล8านดอลลารMสหรัฐ   

รายได8เฉล่ียต5อหัวต5อปx : 55,800 ดอลลารMสหรัฐ 

อัตราเงินเฟ�อ : 2.7% 

ทุนสำรองทองคำและเงินตราต5างประเทศ : 581,000 ล8านดอลลารMสหรัฐ (ประมาณการปx 2565 ของธนาคารกลาง

ซาอุดีอาระเบีย) 

แรงงาน : 16.13 ล8านคน (ประมาณการปx 2564 ขององคMการแรงงานระหว5างประเทศ) 

อัตราการว5างงาน : 7.4% 
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ดุลการค8าระหว5างประเทศ : เกินดุล 123,329 ล8านดอลลารMสหรัฐ (ข8อมูลเม่ือปx 2564 ขององคMการการค8าโลก) 

มูลค5าการส5งออก : 276,179 ล8านดอลลารMสหรัฐ  

สินค8าส5งออก : ป¡โตรเลียมและผลิตภัณฑMป¡โตรเลียม รวมถึงน้ำมัน (70.6%) สินค8าอุตสาหกรรม (25.4%) เช5น 

พลาสติกโพลีเมอรM ผลิตภัณฑMการเกษตรและอาหาร (2.3%) เช5น น้ำผลไม8 นม ขนมป̀ง และอ่ืน ๆ (1.8%) 

ประเทศส5งออกสินค8าสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตสM จีน สหภาพยุโรป (EU) อินเดีย สิงคโปรM เบลเยียม ตุรกี 

คูเวต อียิปตM บาหMเรน สหรัฐฯ มาเลเซีย และจอรMแดน 

มูลค5าการนำเข8า : 152,850 ล8านดอลลารMสหรัฐ  

สินค8านำเข8า : สินค8าอุตสาหกรรม (68.1%) เช5น เคร่ืองจักร อุปกรณMไฟฟ�า คอมพิวเตอรM และยานยนตM ผลิตภัณฑM

การเกษตรและอาหาร (15.5%) เช5น ข8าว เน้ือสัตวMปxก เช้ือเพลิงรวมถึงน้ำมัน (6%) และอ่ืน ๆ (10.4%) เช5น 

เวชภัณฑM อุปกรณMการแพทยM เฟอรMนิเจอรM 

ประเทศนำเข8าสินค8าสำคัญ : สหภาพยุโรป (EU) จีน สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสM อินเดีย ญ่ีปุ�น ตุรกี คูเวต 

อียิปตM และบาหMเรน 

 

การทหาร เม่ือปx 2564 ซาอุดีอาระเบียใช8งบประมาณด8านการทหาร 46,667 ล8านดอลลารMสหรัฐ (5.54% 

ของ GDP) มากเปXนอันดับ 7 ของโลก และมากเปXนอันดับ 1 ของภูมิภาคตะวันออกกลาง กองทัพซาอุดีอาระเบีย

มีกำลังพลไม5มากนัก แต5มียุทโธปกรณMท่ีทันสมัยท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก อาวุธและเทคโนโลยีส5วนใหญ5นำเข8า

จากต5างประเทศ ได8แก5 สหรัฐฯ ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี สเปน สวิตเซอรMแลนดM ญ่ีปุ�น จีน 

รัสเซีย ปากีสถาน และบราซิล และมีบางส5วนท่ีพัฒนาข้ึนเอง 

 ซาอุดีอาระเบียมีกองทัพแห5งชาติ (Saudi Armed Forces) อยู5ในกำกับของกระทรวงกลาโหม 

ประมาณ 257,000 นาย ประกอบด8วย 

 ทบ. กำลังพลประมาณ 75,000 นาย ยุทโธปกรณMสำคัญ ได8แก5 รถถัง (MBT) รุ5น AMX-30 

จำนวน 140 คัน รุ5น M1A2/A2S Abrams จำนวน 500 คัน และรุ5น M60A3 Patton จำนวน 370 คัน 

ยานยนตMลาดตระเวนหุ8มเกราะ (RECCE) รุ5น AML-60/AML-90 จำนวน 300 คัน รถทหารราบ (IFV) 

รุ5น AMX-10P จำนวน 380 คัน รุ5น M2A2 Bradley จำนวน 380 คัน และรุ5น VBA Mk3 จำนวน 100 คัน 

รถสายพานลำเลียงพลหุ8มเกราะ (APC) รุ5น M113A4 จำนวน 1,190 คัน รุ5น M3 Panhard จำนวน 150 คัน 

และรุ5น AF-40-8-1 Al-Fahd ประมาณ 40 คัน ยานยนตMอเนกประสงคMหุ8มเกราะ (AUV) รุ5น Didgori จำนวน 

100 คัน รุ5น M-ATV มากกว5า 1,000 คัน รุ5น Sherpa จำนวน 100 คัน รุ5น Terradyne และรุ5น Al-Shibl 2 

ซ่ึงผลิตข้ึนเอง (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) อาวุธปล5อยนำวิถีต5อต8านรถถัง (MSL/SP) รุ5น AMX-10P มากกว5า 90 ลูก 

รุ5น VCC-1 ITOW จำนวน 200 ลูก รุ5น M-ATV (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) (MSL/MANPATS) รุ5น Hyeongung 

รุ5น Luch Corsar รุ5น Luch Skif รุ5น Stugna-P และรุ5น TOW-2A (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) (RCL) รุ5น Carl Gustaf 

รุ5น M67 และรุ5น M40A1 (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) ป¯นใหญ5ต5อสู8อากาศยาน (SP) รุ5น AU-F-1 จำนวน 60 

กระบอก รุ5น M109A1/A2 จำนวน 110 กระบอก รุ5น PLZ-45 จำนวน 54 กระบอก (TOWED) รุ5น LG1 จำนวน 

62 กระบอก รุ5น M101/M102 จำนวน 100 กระบอก รุ5น M114 จำนวน 50 กระบอก รุ5น M198 จำนวน 

60 กระบอก และรุ 5น M115 จำนวน 8 กระบอก (MRL) รุ 5น ASTROS II Mk3 จำนวน 60 กระบอก       
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รุ5น TOS-1A จำนวน 10 กระบอก เคร่ืองยิงระเบิด (MOR) ขนาดและรุ5นต5าง ๆ รวม 367 เคร่ือง อาวุธปล5อย

นำวิถีต5อสู8อากาศยาน (SAM) รุ5น Crotale และรุ5น FIM-92A Stinger (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) นอกจากน้ี ยังมี

เฮลิคอปเตอรMรุ5นต5าง ๆ ประจำการ รวม 114 เคร่ือง 

 ทร. กำลังพลประมาณ 13,500 นาย ในจำนวนน้ี ยังไม5รวมนาวิกโยธิน 3,000 นาย

ยุทโธปกรณMสำคัญ ได8แก5 เรือฟริเกต (FFGHM) ชั้น Al Riyadh จำนวน 3 ลำ ชั้น Madina จำนวน 3 ลำ 

เรือคอรMเวต (FSG) ช้ัน Badr จำนวน 4 ลำ เรือตรวจการณMเร็วติดต้ังอาวุธปล5อยนำวิถี (PCFG) ช้ัน Al Saddiq 

จำนวน 9 ลำ เรือลาดตระเวนเร็ว (PBF) รุ5น HIS 32 จำนวน 12 ลำ เรือลาดตระเวน (PB) ช้ัน Halter Marine 

จำนวน 17 ลำ ชั้น Plascoa 2200 จำนวน 2 ลำ เรือกวาดทุ5นระเบิด (MHC) ชั้น Al Jawf จำนวน 3 ลำ 

เรือระบายพลขนาดใหญ5 (LCU) ช้ัน Al Qiaq จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) ช้ัน LCM6 

จำนวน 3 ลำ เรือเติมน้ำมัน (AORH) ช้ัน Boraida จำนวน 1 ลำ นอกจากน้ี ยังมีเฮลิคอปเตอรMรุ5นต5าง ๆ 

สนับสนุนปฏิบัติการทางเรือ จำนวนรวม 34 เคร่ือง และขีปนาวุธต5อต8านเรือผิวน้ำแบบอากาศสู5อากาศ (AShM) 

รุ5น AM39 Exocet และรุ5น AD-15TT (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

 ทอ. กำลังพลประมาณ 20,000 นาย อากาศยานและยุทโธปกรณMที่สำคัญ ได8แก5 เคร่ืองบิน

ขับไล5 (FTR) รุ5น F-15C Eagle จำนวน 56 เคร่ือง และรุ5น F-15D Eagle จำนวน 25 เคร่ือง เคร่ืองบินขับไล5และโจมตี

ภาคพ้ืนดิน (FGA) รุ5น F-15S Eagle จำนวน 67 เคร่ือง รุ5น F-15SA Eagle จำนวน 84 เคร่ือง และรุ5น 

Typhoon จำนวน 71 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตีภาคพ้ืนดิน (ATK) รุ5น Tornado IDS จำนวน 66 เคร่ือง 

เครื่องบินรบสอดแนม (ISR) รุ5น Tornado GR1A จำนวน 12 เครื่อง และรุ5น Beech 350ER King Air 

มากกว5า 2 เคร่ือง เคร่ืองบินสนับสนุนภารกิจเตือนภัยและควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ (AEW&C) รุ5น E-3A 

Sentry จำนวน 5 เคร่ือง และรุ5น Saab 2000 Erieye จำนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองบินลาดตระเวนและหาข5าวกรอง

ทางอิเล็กทรอนิกสM (ELINT) รุ5น RE-3A จำนวน 1 เคร่ือง และรุ5น RE-3B จำนวน 1 เคร่ือง เคร่ืองบินเติมน้ำมัน

กลางอากาศและลำเลียง (TKR/TPT) รุ5น A330 MRTT จำนวน 6 เครื่อง รุ5น KC-130H จำนวน 7 เครื่อง 

รุ5น KC-130J จำนวน 2 เครื่อง เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ (TKR) รุ5น KE-3A จำนวน 7 เครื่อง 

เคร่ืองบินลำเลียง (TPT) รุ5น C-130H จำนวน 30 เคร่ือง และรุ5นอ่ืน ๆ มากกว5า 17 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรMโจมตี 

(MRH) รุ5น Bell 412 จำนวน 15 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรMแบบลำเลียง (TPT) รุ5น AS532 Cougar จำนวน 10 เคร่ือง 

รุ5น Bell 212 จำนวน 20 เคร่ือง อากาศยานไร8คนขับลาดตระเวนติดอาวุธ (CISR) รุ5น Wing Loong 1 

/Gongji-1 และรุ5น CH-4 (ของจีน) (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) อากาศยานไร8คนขับลาดตระเวน (ISR) รุ5น Falco 

(ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) อาวุธปล5อยนำวิถีแบบอากาศสู5อากาศ (AAM) รุ5น AIM-9P/L รุ5น AIM-9X รุ5น 

IRIS-T รุ5น AIM-7 และรุ5น AIM-120C อาวุธปล5อยนำวิถีแบบอากาศสู5พ้ืนดิน (ASM) รุ5น AGM-65 Maverick 

และรุ5น AR-1 ขีปนาวุธต5อต8านเรือผิวน้ำแบบอากาศสู5อากาศ (AShM) รุ5น AGM-48L Harpoon อาวุธปล5อย

ต5อต8านเรดารM (ARM) รุ5น ALARM และจรวดร5อน (ALCM) รุ5น Storm Shadow (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

นอกจากนี ้ ย ังม ีระเบ ิดนำวิถ ีทำลายภาคพื ้นด ิน  (BOMBS) รุ 5น  GBU10/12 Paveway II/IV และรุ 5น       

GBU-31 JDAM และรุ5น FT-9 (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

 กองกำลังป�องกันภัยทางอากาศ กำลังพล 16,000 นาย แยกตัวจาก ทบ. ต้ังแต5ปx 2524       

มีกองบัญชาการใต8ดินที่ริยาด ทำหน8าที่ประสานงานและควบคุมเครือข5ายระบบเรดารMป�องกันภัยทางอากาศ 
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ที่ได8รับการยอมรับว5าทันสมัยที่สุดในโลก มีอาวุธและระบบเรดารMป�องกันภัยทางอากาศที่สำคัญ ได8แก5 

อาวุธปล5อยนำวิถีต5อสู8อากาศยานแบบพ้ืนสู5อากาศ (SAM) รุ5น MIM-140D/F Patriot PAC-2GEM/PAC3 

(พิสัยไกล) รุ5น MIM-23B I-HAWK (พิสัยกลาง) รุ5น Crotale รุ5น Shahine (พิสัยใกล8) รุ5น M1097 Avenger 

และรุ5น Mistral (พิสัยใกล8และใช8อินฟราเรดนำวิถี) ซ่ึงมีจำนวนรวมกันมากกว5า 800 ลูก ป̄นใหญ5ต5อสู8อากาศ

ยานรุ5นต5าง ๆ มากกว5า 218 กระบอก  

 กองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตรM กำลังพล 2,500 นาย ก5อตั้งขึ้นตั้งแต5ปx 2530 มี

กองบัญชาการใต8ดินท่ีกรุงริยาด เปXนหน5วยทหารด8านขีปนาวุธของซาอุดีอาระเบีย ทำหน8าท่ีบัญชาการและ

ควบคุมการโจมตีด8วยขีปนาวุธภาคพ้ืนดิน มีขีปนาวุธสำคัญ ได8แก5 ขีปนาวุธพิสัยปานกลาง (IRBM) รุ5น DF-3 

มากกว5า 10 ลูก (พิสัยทำการ 3,500-5,500 กม.) และขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM) รุ5น DF-21 (พิสัยทำการ 

1,000-3,500 กม.) แต5ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน  

 นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังท่ีเปXนอิสระจากการบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหม เช5น  

  - กองกำลังพิทักษMชาติ (National Guard หรือ White Army) เปXนกองกำลังส5วนพระองคM

ของสมเด็จพระราชาธิบดี ก5อต้ังข้ึนมาคานอำนาจกับกองทัพแห5งชาติ ได8รับการยกสถานะข้ึนเปXน “กระทรวง

พิทักษMชาติ” (Ministry of National Guard) เม่ือปx 2556 กำลังพลประมาณ 130,000 นาย ซ่ึงถูกคัดเลือกจาก

ชนเผ5าต5าง ๆ ท่ีภักดีต5อสมเด็จพระราชาธิบดีและสมาชิกพระราชวงศM อยู5ภายใต8การบังคับบัญชาของสมาชิก

พระราชวงศMระดับสูง มีหน8าท่ีต5อต8านภัยคุกคามท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ เช5น การอารักขาสมาชิก

พระราชวงศMอาลซะอูด การต5อต8านความพยายามก5อรัฐประหาร การปกป�องสถานท่ีท่ีมีความสำคัญทางยุทธศาสตรM 

และการอารักขาศาสนสถานสำคัญในมักกะฮMและมะดีนะฮM ไม5มีรถถัง (MBT) ประจำการ แต5มียานยนตM

หุ8มเกราะจู5โจม (ASLT) และรถทหารราบ (IFV) รวม 1,354 คัน รถสายพานลำเลียงพลหุ8มเกราะ (APC) หลายรุ5น 

รวม 778 คัน ขีปนาวุธต5อต8านรถถัง (MSL/SP) รุ5น LAV-AT จำนวน 182 ลูก (MSL/TOWED) รุ5น TOW-2A 

และรุ5น M47 (ไม5ปรากฏข8อมูลจำนวน) ป¯นใหญ5และเครื่องยิงลูกระเบิดรุ5นและขนาดต5าง ๆ รวมมากกว5า 

360 กระบอก อาวุธปล5อยนำวิถีต5อสู8อากาศยาน (SAM) รุ5น VL MICA (พิสัยใกล8) และรุ5น MPCV (พิสัยใกล8

และใช8อินฟราเรดนำวิถี) รวม 73 ลูก อาวุธปล5อยนำวิถีแบบอากาศสู5พ้ืนดิน (ASM) รุ5น AGM-114R (ไม5ปรากฏ

ข8อมูลจำนวน) รวมท้ังยังมีการประจำการเฮลิคอปเตอรMแบบโจมตีและลำเลียง รวมมากกว5า 90 เคร่ือง  

  - กรมการทหารราชองคMรักษM มีสถานะเปXนกรมหน่ึงใน ทบ. ประกอบด8วย กองพันทหารราบเบา 

3 กองพัน แต5มีภารกิจพิเศษในการปกป�องราชวงศMอาลซะอูด และถวายรายงานโดยตรงต5อสมเด็จพระราชาธิบดี 

มิใช5 รมว.กระทรวงกลาโหม จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด8วยการมีเครือข5ายการส่ือสารแยกต5างหากจาก ทบ. 

  - กองกำลังระงับเหตุฉุกเฉิน (หน5วยปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงกลาโหม) กำลังพล 

500 นาย ภารกิจหลักในช5วงแรกหลังจากก5อตั้งขึ้นเมื่อปx 2515 คือ การควบคุมฝูงชนที่พยายามก5อจลาจล 

รวมท้ังสนับสนุนเจ8าหน8าท่ีตำรวจในการปราบปรามการค8ายาเสพติดและอาชญากรรมต5าง ๆ แต5หลังจากเกิด

เหตุโจมตีของผู8ก5อการร8ายในซาอุดีอาระเบียเปXนคร้ังแรกท่ีริยาด เม่ือปx 2538 มีการปรับภารกิจของกองกำลัง

ให8เน8นปฏิบัติการต5อต8านการก5อการร8ายเปXนหลัก ป̀จจุบันมีศูนยMต5อต8านการก5อการร8ายของกองกำลังระงับเหตุ

ฉุกเฉินท้ังส้ิน 13 แห5งท่ัวประเทศ 
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  - กองกำลังรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝ̀aง กำลังพลรวม 15,000 คน อยู5ภายใต8

การบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย มีศูนยMบัญชาการอยู5ท่ีริยาด ภารกิจหลัก คือ การดูแลรักษา        

ความปลอดภัยชายแดน ซ่ึงติดกับเยเมน อิรัก รวมท้ังชายฝ̀aงแถบทะเลแดง และอ5าวเปอรMเซีย เพ่ือป�องกัน      

ภัยคุกคามจากกลุ5มก5อการร8าย การค8ายาเสพติด และผู8ลักลอบเข8าเมือง 

 

ปhญหาด#านความม่ันคง  

 1) การก5อการร8ายสากล โดยในห8วงปx 2557 จนถึงปx 2562 เซลลMก5อการร8ายของกลุ5ม Islamic 

State (IS) อ8างเปXนผู8ก5อเหตุโจมตีในซาอุดีอาระเบียด8วยระเบิดฆ5าตัวตายและกราดยิง รวมถึงพยายามก5อเหตุ

โจมตีศาสนสถานของชาวชีอะฮM เจ8าหน8าท่ีรัฐและหน5วยงานความม่ันคง สถานเอกอัครราชทูตต5างประเทศใน

ซาอุดีอาระเบีย และสถานท่ีสำคัญในซาอุดีอาระเบีย โดยมีการวางแผนและส่ังการจากต5างประเทศ ขณะท่ีเหตุ

โจมตีคร้ังล5าสุดท่ีกลุ5ม IS อ8างเปXนผู8ก5อเหตุในซาอุดีอาระเบีย คือ เหตุระเบิดท่ีสุสานแห5งหน่ึงในเมืองเจดดาหM 

เม่ือ 11 พ.ย.2563 ขณะนักการทูตจากสถานทูตของกลุ5มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ในซาอุดีอาระเบีย รวมตัวกัน

จัดพิธีรำลึกถึงการส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ส5งผลให8มีผู8ได8รับบาดเจ็บ 4 คน ท้ังน้ี ซาอุดีอาระเบียดำเนิน

มาตรการกวาดล8างเครือข5ายกลุ5ม IS ในประเทศอย5างต5อเน่ืองมาต้ังแต5ปx 2558 จนถึงป̀จจุบัน นอกจากน้ี 

ซาอุดีอาระเบียยังห5วงกังวลและติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ5มอัลกออิดะฮMในคาบสมุทรอาระเบีย (Al Qaida 

in the Arabian Peninsula-AQAP) ซ่ึงเปXนกลุ5มสาขาของอัลกออิดะฮMท่ีมีฐานท่ีม่ันในเยเมนท่ีมีพรมแดน 

ติดภาคใต8ของซาอุดีอาระเบีย  

 2) การขยายอิทธิพลของอิหร5าน โดยซาอุดีอาระเบียยังคงกังวลท่ีอิหร5านให8การสนับสนุน

อย5างต5อเนื่องแก5ขบวนการเคลื่อนไหวของชาวชีอะฮMเพื่อต5อต8านรัฐบาลและสถาบันกษัตริยMในประเทศรัฐ

รอบอ5าวอาหรับ เฉพาะอย5างย่ิงซาอุดีอาระเบียเช่ือว5า อิหร5านสนับสนุนกลุ5มกบฏชาวชีอะฮMเผ5าฮูษีในภาคเหนือ

ของเยเมน ซ่ึงมีพรมแดนติดกับซาอุดีอาระเบีย ให8ก5อรัฐประหารและบุกยึดกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน  

ทำให8ซาอุดีอาระเบียตัดสินใจให8ความช5วยเหลือด8านการทหารแก5รัฐบาลเยเมน ด8วยการใช8ปฏิบัติทางอากาศ

โจมตีกลุ5มกบฏฮูษีมาต้ังแต5ปx 2558 ขณะท่ีกลุ5มกบฏฮูษีตอบโต8ซาอุดีอาระเบีย ด8วยการยิงป̄นใหญ5และขีปนาวุธ

ข8ามชายแดนเข8าไปโจมตีพ้ืนท่ีทางภาคใต8 จนถึงริยาด (เมืองหลวงซ่ึงต้ังอยู5เกือบใจกลางประเทศ) นครมักกะฮM

และเมืองเจดดาหM (ต้ังอยู5ทางภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย) รวมท้ังส5งอากาศยานไร8คนขับติดต้ังขีปนาวุธ

และระเบิด ข8ามชายแดนเข8าไปโจมตีเป�าหมายทางทหาร โครงสร8างพ้ืนฐานสำคัญ อาทิ ท5าอากาศยาน แหล5งผลิต

น้ำมันในซาอุดีอาระเบียต้ังแต5ปx 2559 โดยเหตุโจมตีคร้ังรุนแรงท่ีสุด คือ การท่ีกลุ5มกบฏเผ5าฮูษีอ8างเปXนผู8ส5ง

อากาศยานไร8คนขับจำนวน 10 ลำ เข8าไปโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมัน 2 แห5ง ในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย 

เม่ือ 14 ก.ย.2562 

 

สมาชิกองคaการระหว0างประเทศ ABEDA, AFDB, AFESD, AMF, BIS, CAEU, CP, FAO, G-20, G-77, GCC, 

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

IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, 
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UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO นอกจากน้ี ยังมีสถานะ

เปXนผู8สังเกตการณMของ IOM และ OAS 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท5าอากาศยาน 214 แห5ง ท5าอากาศยานนานาชาติสำคัญ ได8แก5 ท5าอากาศยาน King 

Fahd ท่ีดัมมาม ท5าอากาศยาน King Abdulaziz ท่ีเจดดาหM (ญิดดะฮM) ท5าอากาศยาน King Khalid ท่ีริยาด      

ท5าอากาศยาน Prince Mohammad bin Abdulaziz ท่ีมะดีนะฮM ท5าอากาศยาน Prince Abdul Mohsin bin 

Abdulaziz ที่เมืองยันบูในมะดีนะฮM ท5าอากาศยาน Al-Ahsa ในจังหวัด Al-Hofuf (ภาคตะวันออก) และ

ท5าอากาศยาน Prince Nayef Bin Abdulaziz ที่ Buraidah ในจังหวัด Al-Qassim (ภาคกลาง) นอกจากนี้ 

ยังมีท5าเรือ 9 แห5ง โดยมีท5าเรือสำคัญอยู5ท่ีดัมมาม อัล´ุบัยลM เจดดาหM และยันบู เส8นทางรถไฟระยะทาง 6,890 กม. 

ถนนระยะทาง 232,500 กม. (ประมาณการปx 2562 ของกระทรวงคมนาคมซาอุดีอาระเบีย) ท5อส5งผลิตภัณฑM

ป¡โตรเลียมระยะทาง 21,000 กม. (ประมาณการปx 2562 ของ Saudi Aramco ซ่ึงเปXนบริษัทน้ำมันแห5งชาติ) 

การโทรคมนาคม : มีโทรศัพทMพื้นฐานให8บริการ ประมาณ 5.74 ล8านเลขหมาย โทรศัพทMเคล่ือนที่ ประมาณ 

43.21 ล8านเลขหมาย จำนวนผู8ใช8อินเทอรMเน็ต 97.86% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 34.78 ล8านคน 

(ประมาณการปx 2563 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว5างประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพทMทางไกล

ระหว5างประเทศ +966 รหัสอินเทอรMเน็ต .sa 

 

การเดินทาง สายการบินของไทยและซาอุดีอาระเบีย กลับมาให8บริการเที ่ยวบินระหว5างประเทศ 

หลังจากรัฐบาลท้ังสองฝ�ายตกลงฟ̄¶นฟูความสัมพันธMทางการทูตสู5ระดับปกติอย5างเปXนทางการเม่ือ ม.ค.2565 

โดยสายการบิน Saudia ซ่ึงเปXนสายการบินแห5งชาติของซาอุดีอาระเบีย ส5งเท่ียวบินปฐมฤกษMจากเมืองเจดดาหM    

-กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย มากรุงเทพฯ ในรอบ 32 ปx เม่ือ 28 ก.พ.2565 และให8บริการเท่ียวบินพาณิชยM

บินตรงระหว5าง เมืองเจดดาหM-กรุงเทพฯ ทุกวัน ต้ังแต5 พ.ค.2565 และยังให8บริการเท่ียวบินพาณิชยM ระหว5าง 

เมืองเจดดาหM-กรุงริยาด-กรุงเทพฯ สัปดาหMละ 3 เท่ียวบิน ส5วนสายการบินไทย ให8บริการเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-

เมืองเจดดาหM เท่ียวปฐมฤกษMในรอบ 32 ปx เม่ือ 19 ส.ค.2565 และให8บริการเท่ียวบินพาณิชยM ไป-กลับ 

กรุงเทพฯ-เมืองเจดดาหM สัปดาหMละ 4 เท่ียวบิน (จันทรM พุธ ศุกรM และอาทิตยM) นอกจากน้ียังสามารถใช8บริการ

ของสายการบินอ่ืน เช5น Oman Air ของโอมาน (ระยะเวลาการบิน 10 ชม. รวมเวลาแวะพักที่มัสกัต โอมาน) 

Emirates ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสM (ระยะเวลาการบิน 13 ชม. รวมเวลาแวะพักท่ีดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสM) 

Gulf Air ของบาหMเรน (ระยะเวลาการบิน 11 ชม. รวมเวลาแวะพักท่ีมานามา บาหMเรน) เวลาที่ซาอุดีอาระเบีย  

ช8ากว5าไทย 4 ชม. คนไทยท่ีต8องการเดินทางเข8าซาอุดีอาระเบียต8องขอรับการตรวจลงตรา เว็บไซตMท5องเท่ียว 

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

 

สถานการณaสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) การพัฒนาและปฏิรูปประเทศในห8วงปx 2559-2573 ภายใต8ยุทธศาสตรM Saudi Vision 2030 ท่ี

มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน (MbS) นรม.ซาอุดีอาระเบีย (พระราชโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน) 
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ทรงเปXนผู8ริเร่ิมและประกาศใช8มาต้ังแต5ปx 2559 โดยทรงผลักดันการดำเนินนโยบายและมาตรการด8านต5าง ๆ 

ภายใต8 Saudi Vision 2030 เฉพาะอย5างย่ิงด8านเศรษฐกิจท่ีมุ5งเป�าลดการพ่ึงพารายได8จากการส5งออกน้ำมัน 

ด8วยสร8างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เช5น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือดึงดูดการลงทุนและสร8างงานใน

ประเทศ และการส5งเสริมภาคการท5องเท่ียวด8วยการเร่ิมออก visa ประเภทท5องเท่ียวเปXนคร้ังแรกเม่ือ ก.ย.2562 

เพื่อดึงดูดนักท5องเที่ยวต5างชาติให8ได8ปxละ 30 ล8านคน ภายในปx 2573 (ไม5นับรวมผู8แสวงบุญมุสลิมจากทั่วโลก

ที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาในซาอุดีอาระเบียทุกปx) ขณะท่ีด8านสังคม ทรงผลักดันการเปล่ียนแปลง

ประเทศจากสังคมที่เคร5งครัดหลักศาสนาให8เปXนประเทศอิสลามสายกลางที่เป¡ดกว8าง เช5น การอนุญาตให8

ผู8หญิงสามารถขับรถในซาอุดีอาระเบียได8เปXนคร้ังแรกเม่ือ มิ.ย.2561 การส5งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจบันเทิง

ท่ีส5งผลให8มีการอนุญาตให8เป¡ดโรงภาพยนตรMในซาอุดีอาระเบียได8เปXนคร้ังแรกในรอบ 35 ปx เม่ือ เม.ย.2561  

และการจัดการแสดงคอนเสิรMตของนักร8องชาวต5างชาติท่ีมีช่ือเสียงในซาอุดีอาระเบียมาต้ังแต5ปx 2561  

 2) การกระชับพระราชอำนาจของมกุฎราชกุมาร MbS โดยเฉพาะการท่ีมกุฎราชกุมาร MbS 

ทรงผลักดันการแก8ไขป̀ญหาการทุจริตคอรMรัปชันของกลุ5มสมาชิกพระราชวงศMและเจ8าหน8าท่ีระดับสูงต้ังแต5

ปx 2560 จนทำให8ทรงถูกกล5าวหาว5าใช8ประเด็นการทุจริตคอรMรัปชันเปXนข8ออ8าง เพ่ือสร8างความชอบธรรมใน

การปราบปรามบุคคลท่ีมีท5าทีเห็นต5างและไม5สนับสนุนพระองคM 

 3) ภาพลักษณMด8านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เฉพาะอย5างย่ิงหลังจากเกิดกรณีเจ8าหน8าท่ี

ระดับสูงซ่ึงเปXนบุคคลใกล8ชิดของมกุฎราชกุมาร MbS มีส5วนเก่ียวข8องกับการสังหารนายญะมาล บิน อะหMมัด 

คอชุกญี นักหนังสือพิมพMชาวซาอุดีอาระเบีย ท่ี สกญ.ซาอุดีอาระเบีย/อิสตันบูล ตุรกี เม่ือ 2 ต.ค.2561 ส5งผล

กระทบต5อภาพลักษณMด8านสิทธิมนุษยชนของซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะมกุฎราชกุมาร MbS ทรงถูกกล5าวหาว5า

เปXนผู8ส่ังการให8สังหารนายคอชุกญีท่ีเคล่ือนไหววิพากษMวิจารณMรัฐบาลซาอุดีอาระเบียและมกุฎราชกุมาร MbS 

นับต้ังแต5ทรงได8รับการแต5งต้ังให8ดำรงตำแหน5งมกุฎราชกุมารเม่ือปx 2560 

 4) การเจรจาเพ่ือฟ̄¶นฟูความสัมพันธMและยุติความขัดแย8งกับอิหร5าน ท่ีมีอิรักเปXนคนกลาง ท้ังน้ี 

ซาอุดีอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธMทางการทูตและการค8ากับอิหร5านมาตั้งแต5 3 ม.ค.2559 หลังจาก

ชาวอิหร5านชุมนุมประท8วงแสดงความไม5พอใจกรณีศาลซาอุดีอาระเบียมีคำตัดสินประหารชีวิตนักการศาสนาชีอะฮM

ชาวซาอุดีอาระเบียในข8อหาก5อการร8าย และบุกเข8าไปวางเพลิง สอท.ซาอุดีอาระเบีย/เตหะราน ขณะเดียวกัน

เช่ือว5าอิหร5านให8การสนับสนุนด8านอาวุธแก5กลุ5มกบฏชาวชีอะฮMเผ5าฮูษีในเยเมน เพ่ือใช8โจมตีข8ามชายแดนเข8าไป

ยังพ้ืนท่ีเมืองทางภาคใต8 จนถึงกรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย อย5างต5อเน่ืองต้ังแต5ปx 2558 จนถึงป̀จจุบัน รวมท้ังอยู5

เบ้ืองหลังเหตุโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมัน 2 แห5งในภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียเมื่อ 14 ก.ย.2562 

แม8ว5ากลุ5มกบฏชาวชีอะฮMเผ5าฮูษีในเยเมนอ8างเปXนผู8ก5อเหตุ  

 

ความสัมพันธaไทย-ซาอุดีอาระเบีย  

 ไทยและซาอุดีอาระเบียสถาปนาความสัมพันธMทางการทูตระหว5างกันเม่ือ 1 ต.ค.2500 และ

ดำเนินความสัมพันธMกันอย5างราบรื่น จนกระทั่งเกิดคดีโจรกรรมเครื่องเพชรของเจ8าชายฟ`ยศอล บิน ฟะฮัด 

คดีฆาตกรรมนักการทูตซาอุดีอาระเบีย (3 คดี รวม 4 ศพ) และคดีการหายสาบสูญของนายมุฮัมมัด อัลรูไวลี 

นักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย ระหว5างปx 2532-2533 ส5งผลให8ซาอุดีอาระเบียมีมาตรการตอบโต8ไทยด8วยการห8าม
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ชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทย การไม5ตรวจลงตราให8ชาวไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น 

การไม5ตรวจลงตราหนังสือเดินทางแบบ Exit-re-entry Visa แก5แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียท่ีประสงคMจะ

เดินทางกลับประเทศ พร8อมท้ังลดระดับตัวแทนทางการทูตเปXนระดับอุปทูต หลังจากเกิดป`ญหาดังกล5าว 

ไทยพยายามประคับประคองมิให8ความสัมพันธMเส่ือมถอยลงไปกว5าเดิมและมีแนวโน8มท่ีดีข้ึน โดยซาอุดีอาระเบีย

เริ่มอนุมัติการตรวจลงตราแก5นักธุรกิจไทยให8ไปร5วมงานแสดงสินค8าท่ีริยาดและเจดดาหMต้ังแต5ปx 2540 และ

การผ5อนคลายมาตรการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแบบ Exit-re-entry Visa แก5แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย

ต้ังแต5ปx 2543  

 อย5างไรก็ดี ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน (ทรงข้ึนครองราชยMเม่ือปx 2558) และ

มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน (MbS) ปรากฏสัญญาณท่ีดีว5า รัฐบาลซาอุดีอาระเบียต8องการยุติป̀ญหาและ

ฟ̄¶นฟูความสัมพันธMกับไทยสู5ระดับปกติ โดยเฉพาะการท่ีนายอาดิล อัล´ุเบร รมว.กระทรวงการต5างประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย (ในขณะน้ัน) เยือนไทยเพ่ือเข8าร5วมการประชุมสุดยอดกรอบความร5วมมือเอเชีย (Asia Cooperation 

Dialogue-ACD) และพบหารือกับ พล.อ.ประยุทธM จันทรMโอชา นรม. ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือ ต.ค.2559 โดยแจ8งว5า การ

เยือนของตนเปXนไปตามพระราชกระแสรับส่ังของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานท่ีทรงมอบหมายให8ตนแสวงหา

แนวทางฟ̄¶นฟูความสัมพันธMกับไทย แม8ว5าไทยไม5สามารถคล่ีคลายคดีท่ีส5งผลกระทบต5อความสัมพันธMระหว5างสอง

ประเทศได8สำเร็จ เน่ืองจากคดีโจรกรรมเคร่ืองเพชรของเจ8าชายฟ̀ยศ็อล และคดีฆาตกรรมนักการทูต

ซาอุดีอาระเบีย หมดอายุความ (20 ปx) ไปต้ังแต5ปx 2552 และปx 2553 ส5วนคดีการหายสาบสูญของนายอัลรูไวลี 

ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับเปXนคดีพิเศษ ตั้งแต5 พ.ค.2557 ศาลฎีกามีคำพิพากษา เมื่อ มี.ค.2562 

ยืนตามศาลช้ันต8นและศาลอุทธรณM ยกฟ�องจำเลยท้ังหมด เน่ืองจากพยานหลักฐานมีน้ำหนักน8อย  

 ห8วงปx 2560-2564 กระทรวงการต5างประเทศของท้ังสองฝ�ายพยายามดำเนินกระบวนการ

ฟ̄¶นฟูความสัมพันธMระหว5างกันมาโดยตลอด กระท่ังนำไปสู5การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย5างเปXนทางการ

ของ พล.อ.ประยุทธM นรม. ระหว5าง 25-26 ม.ค.2565 ตามคำเชิญของมกุฎราชกุมาร MbS ท่ีทรงกล5าวเชิญ นรม. 

ระหว5างการพบปะนอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ท่ีนครโอซากา ญ่ีปุ�น เม่ือ มิ.ย.2562 ซ่ึงเปXนการเร่ิมต8น

ฟ̄¶นฟูความสัมพันธMระหว5างสองประเทศสู5ระดับปกติอย5างเปXนทางการ โดยไทยแต5งต้ัง ออท. กลับไปปฏิบัติ

หน8าท่ีท่ี สอท. ณ กรุงริยาด อย5างเปXนทางการเม่ือ พ.ย.2565 ขณะท่ีซาอุดีอาระเบียแต5งต้ัง ออท. กลับมา

ปฏิบัติหน8าท่ีท่ี สอท.ซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย เม่ือ ต.ค.2565 

 การแลกเปล่ียนการเยือนอย5างเปXนทางการระหว5างสองประเทศ ภายหลังการฟ̄¶นฟูความสัมพันธM 

โดยการเยือนซาอุดีอาระเบียของฝ�ายไทยที่สำคัญครั้งหลังสุด คือ การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของ

นายจุรินทรM ลักษณวิศิษฏM รอง นรม. และ รมว.กระทรวงพาณิชยM ระหว5าง 27-30 ส.ค.2565 ส5วนการเยือนไทย

ของฝ�ายซาอุดีอาระเบีย ที่สำคัญครั้งหลังสุด คือ การเสด็จฯ เยือนไทยของมกุฎราชกุมาร MbS นรม.

ซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงตอบรับเสด็จฯ เยือนไทยอย5างเปXนทางการ ระหว5าง 17-19 พ.ย.2565 ตามคำกราบบังคมทูล

เชิญของ พล.อ.ประยุทธM นรม. โดยมกุฎราชกุมาร MbS ทรงเสด็จฯ เข8าร5วมประชุมผู8นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 

(APEC Economic Leaders’Meetting-AELM) ระหว5าง 18-19 พ.ย.2565 ท่ีไทย ในฐานะแขกของประธาน 

 ไทยและซาอุดีอาระเบียมีความสัมพันธMท่ีดีทางการค8า เน่ืองจากซาอุดีอาระเบียไม5ได8ป¡ดก้ัน

ความสัมพันธMทางการค8าและการทำธุรกิจระหว5างเอกชนท้ังสองฝ�าย แม8ว5ามีป̀ญหาความสัมพันธMทางการทูต
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ระหว5างกัน โดยซาอุดีอาระเบียเปXนคู5ค8าสำคัญอันดับ 2 ของไทยในตะวันออกกลาง (รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสM) 

มูลค5าการค8า ไทย–ซาอุดีอาระเบีย เม่ือปx 2564 อยู5ท่ี 7,352.95 ล8านดอลลารMสหรัฐ (234,757.18 ล8านบาท) 

ไทยส5งออกมูลค5า 1,652.06 ล8านดอลลารMสหรัฐ (51,934.34 ล8านบาท) และนำเข8ามูลค5า 5,700.90   

ล8านดอลลารMสหรัฐ (182,822.85 ล8านบาท) ไทยเปXนฝ�ายขาดดุลการค8า 4,048.84 ล8านดอลลารMสหรัฐ 

(130,888.51 ล8านบาท) ขณะท่ีมูลค5าการค8าห8วง ม.ค.-ก.ย.2565 อยู5 ท่ี 7,679.37 ล8านดอลลารMสหรัฐ 

(265,299.58 ล8านบาท) ไทยส5งออกมูลค5า 1,445.75 ล8านดอลลารMสหรัฐ (49,194.69 ล8านบาท) และนำเข8า

มูลค5า 6,233.63 ล8านดอลลารMสหรัฐ (216,104.89 ล8านบาท) 

 สินค8าส5งออกสำคัญของไทย ได8แก5 รถยนตM อุปกรณMและส5วนประกอบ ไม8และผลิตภัณฑMไม8 

เคร่ืองปรับอากาศและส5วนประกอบ ผลิตภัณฑMยาง อาหารทะเลกระป¹องและแปรรูป ตู8เย็น ตู8แช5แข็งและ

ส5วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส5วนประกอบ เคมีภัณฑM เคร่ืองซักผ8า เคร่ืองซักแห8งและส5วนประกอบ 

เคร่ืองใช8ไฟฟ�าและส5วนประกอบ สินค8านำเข8าสำคัญจากซาอุดีอาระเบีย ได8แก5 น้ำมันดิบ เคมีภัณฑM ปุ¹ย และ 

ยากำจัดศัตรูพืชและสัตวM น้ำมันสำเร็จรูป สินแร5โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑM พืชและผลิตภัณฑMจากพืช 

ผ8าผืน ผลิตภัณฑMโลหะ เคร่ืองจักรกลและส5วนประกอบ แร5และผลิตภัณฑMจากแร5 

 ห8วงปx 2563-2564 แม8ว5าทางการซาอุดีอาระเบียยังมีคำส่ังห8ามคนชาติของตนเดินทางมาไทย 

ประกอบกับไทยและซาอุดีอาระเบียใช8มาตรการจำกัดการเดินทางเข8า-ออกประเทศ เพ่ือควบคุมการแพร5ระบาด

ของโรค COVID-19 แต5ยังคงมีชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทยจำนวนมาก ขณะท่ีห8วง ม.ค.-ก.ย.2565 มี

ชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทย รวมประมาณ 68,500 คน (ข8อมูลจากกระทรวงการท5องเที่ยวและกีฬา) 

ส5วนชาวไทยมุสลิมที่ประสงคMไปประกอบพิธีฮัจญMและอุมเราะหMที่ซาอุดีอาระเบีย ยังคงได8รับการอนุมัติ

การตรวจลงตราต5อเน่ืองเปXนประจำทุกปx โดยเมื่อปx 2565 มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญMจำนวน 

3,738 คน ท้ังน้ี ซาอุดีอาระเบียกำหนดโควตาสำหรับชาวไทยมุสลิมท่ีต8องการไปประกอบพิธีฮัจญMปxละ 13,000 คน 

แต5การแพร5ระบาดของโรค COVID-19 ท่ัวโลกเม่ือปx 2563 ทำให8ซาอุดีอาระเบียจำกัดจำนวนผู8ประกอบ      

พิธีฮัจญMและอุมเราะหM โดยอนุญาตเฉพาะชาวซาอุดีอาระเบียและมุสลิมต5างชาติท่ีพำนักในซาอุดีอาระเบียและ

ได8 รับวัคซีน COVID-19 แล8วเท5าน้ัน กระท่ังห8วงปx 2564-2565 สถานการณMแพร5ระบาดเร่ิมคล่ีคลาย 

ซาอุดีอาระเบียจึงอนุญาตให8มุสลิมต5างชาติเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญMได8 โดยกำหนดเง่ือนไข คือ 1) ต8องได8รับ

การฉีดวัคซีนโรค COVID-19 ครบถ8วน 2) ต8องแสดงผลการตรวจโรค COVID-19 แบบ PCR ท่ีเปXนลบไม5เกิน 

72 ช่ัวโมง ก5อนเดินทาง 3) ต8องสวมหน8ากากอนามัยระหว5างการประกอบพิธีฮัจญMตลอดเวลา 4) ต8องทำประกัน

โรค COVID-19 และ 5) มีอายุต่ำกว5า 65 ปx 

 ป̀จจุบันยังมีชาวไทยพำนักอยู5ในซาอุดีอาระเบีย โดยเม่ือ ต.ค.2562 มีชาวไทยพำนักอยู5ใน

ซาอุดีอาระเบียประมาณ 8,700 คน ส5วนใหญ5เปXนแรงงานท่ีมีอายุระหว5าง 50-65 ปx ประมาณ 8,000 คน ซ่ึง

เดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบียก5อนท่ีไทยจะมีป̀ญหาความสัมพันธMกับซาอุดีอาระเบีย และพำนักอยู5ใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ได8แก5 มักกะฮM เจดดาหM และมะดีนะฮM คนไทยท่ีเหลือพำนักอยู5ในเมืองอ่ืน ๆ 

อาทิ ริยาด อัลโคบารM และคามิสมูเชตM นอกจากน้ี ยังมีนักศึกษาชาวไทยมุสลิม ซ่ึงได8รับทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโทด8านศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย รวมประมาณ 350 คน 

ศึกษาอยู5ท่ีมหาวิทยาลัยหลายแห5งในซาอุดีอาระเบีย   
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 ความตกลงท่ีสำคัญระหว5างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ได8แก5 ความตกลงว5าด8วยการบริการเดินอากาศ 

(8 ก.ค.2527) ความตกลงเพื่อการเว8นการเก็บภาษีในลักษณะถ8อยทีถ8อยปฏิบัติในส5วนของการเรียกเก็บจาก

กิจกรรมของวิสาหกิจขนส5งทางอากาศของประเทศท้ังสอง (10 พ.ค.2537) ความตกลงว5าด8วยการจัดหาแรงงาน

ระหว5างกระทรวงแรงงานไทยกับกระทรวงทรัพยากรมนุษยMและการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย ความตกลง

ว5าด8วยการจัดหาแรงงานในบ8านระหว5างกระทรวงแรงงานไทยกับกระทรวงทรัพยากรมนุษยMและการพัฒนาสังคม 

(26 ม.ค.2565) แผนการขับเคล่ือนเพ่ือส5งเสริมความสัมพันธMทวิภาคีระหว5างไทยกับซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ.2565- 

2567) บันทึกความเข8าใจการจัดตั้งสภาความร5วมมือซาอุดี-ไทย บันทึกความเข8าใจว5าด8วยความร5วมมือด8าน

การส5งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว5างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย บันทึกความเข8าใจระหว5างไทยกับ

ซาอุดีอาระเบียว5าด8วยการยกเว8นการตรวจลงตราสำหรับผู8ถือ หนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และ

หนังสือเดินทางพิเศษ บันทึกความเข8าใจว5าด8วยความร5วมมือด8านการท5องเท่ียวระหว5างกระทรวงการท5องเท่ียว

และกีฬาไทยกับกระทรวงการท5องเท่ียวซาอุดีอาระเบีย บันทึกความเข8าใจว5าด8วยความร5วมมือด8านพลังงาน

ระหว5างกระทรวงพลังงานไทยกับกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย บันทึกความเข8าใจระหว5างสำนักงาน

คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห5งชาติ (ป.ป.ช.) ของไทย กับองคMกรกำกับดูแลและต5อต8าน

การทุจริตแห5งชาติ (National Anti-Corruption Commission-NACC หรือ Nazaha) ของซาอุดีอาระเบีย  

(18-19 พ.ย.2565) 

 

--------------------------------------------------- 
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มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด 

(Crown Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) 
 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรี  
 

พระราชสมภพ   31 ส.ค.2528 (พระชนมายุ 38 พรรษา/ปx 2566) ท่ีกรุงริยาด  

   ทรงเปXน พระราชโอรสองคMท่ี 1 ของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน กับ 

   พระนางฟะหMดะฮM บินติ ฟะลาหM พระชายาพระองคMท่ี 3  
 

ศาสนา   อิสลาม (ซุนนี แนวทางวะฮาบี)  
 

สถานภาพ   ทรงอภิเษกสมรสกับเจ8าหญิงซาเราะหM บินติ มัชฮูร บิน อับดุลอะซีซ  

 อาล ซะอูด (ลูกพ่ีลูกน8อง) เม่ือ 6 เม.ย.2561 มีพระโอรส 2   

 พระองคM และพระธิดา 2 พระองคM  
 

การศึกษา   ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก King Saud  

   University ซาอุดีอาระเบีย 
 

ประวัติการทรงงาน  

ปx 2552-2553    - ท่ีปรึกษาพิเศษผู8ว5าราชการมณฑลริยาด (ตำแหน5งในขณะน้ันของ       

พระราชบิดา)  

    - เลขาธิการสภาการแข5งขันทางการค8าแห5งริยาด  

ปx 2554    - ท่ีปรึกษาส5วนพระองคMของรองนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒ และ

รัฐมนตรีว5าการกระทรวงกลาโหม (ตำแหน5งของพระราชบิดาในขณะน้ัน)  

ปx 2555-2556    - ผู8ตรวจการสำนักงานส5วนพระองคMของมกุฎราชกุมาร (ตำแหน5งของ 

    พระราชบิดาในขณะน้ัน) 
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    - ราชเลขาธิการในมกุฎราชกุมาร (ตำแหน5งของพระราชบิดาใน 

    ขณะน้ัน) 

ปx 2557    - รัฐมนตรีแห5งรัฐ รับผิดชอบกิจการคณะรัฐมนตรี  

23 ม.ค.2558      - รัฐมนตรีว5าการกระทรวงกลาโหม และราชเลขาธิการสำนัก 

    พระราชวัง   

29 เม.ย.2558    - รองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 และรัฐมนตรีว5าการกระทรวงกลาโหม 

    - ประธานสภาเศรษฐกิจและการพัฒนาแห5งซาอุดีอาระเบีย 

21 มิ.ย.2560     - รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว5าการกระทรวงกลาโหม 

27 ก.ย.2565     - สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล8าฯ  

    ให8มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน รอง นรม. และ รมว.กห. ข้ึนเปXน 

    นรม. แทนพระองคM 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ       - ส่ือมวลชนต5างประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก จะรายงานข5าว 

       เก่ียวกับ พระองคM โดยใช8ช่ือย5อภาษาอังกฤษว5า MbS ซ่ึงมาจาก 

       พระนามเต็ม คือ Mohammad bin Salman  

   - ทรงเปXนสมาชิกพระราชวงศMรุ5นใหม5ในช้ันพระราชนัดดา (หลานปู�)  

   ของปฐมกษัตริยMผู8ก5อต้ังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย พระองคMแรก 

   ท่ีจะได8ข้ึนสืบราชสมบัติ 

  - หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทรงสนใจการทรงงานใน

 ภาคเอกชนนานหลายปx ก5อนท่ีพระราชบิดา (ซ่ึงขณะน้ันทรงดำรง 

ตำแหน5งผู8ว5าราชการมณฑลริยาด) จะทรงผลักดันพระองคMให8เข8ารับ

ตำแหน5งต5าง ๆ ในภาคราชการและรัฐบาลในเวลาต5อมา 

   - ทรงริเร่ิมก5อต้ังและดำรงตำแหน5งประธานมูลนิธิ Prince Mohammad  

   bin Salman bin Abdulaziz (MiSK Foundation) เม่ือปx 2554 เพ่ือ

ช5วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีประสบป̀ญหาให8สามารถเรียนรู8 พัฒนา 

และแสวงหาความก8าวหน8าในชีวิต  

    - ทรงดำรงตำแหน5งสำคัญอ่ืน ๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารและ 

    พัฒนาเมืองดิรอียะฮM ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงริยาด ซ่ึงเปXนเขต 

    เมืองเก5าท่ีป̀จจุบันได8รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก  

    - ทรงเปXนรัฐมนตรีว5าการกระทรวงกลาโหมท่ีอายุน8อยท่ีสุดในโลก  

 

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

 

สมเด็จพระราชาธิบดี   King Salman bin Abdulaziz Al Saud 

มกุฎราชกุมาร และ นรม.   Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 

    Al Saud 

ประธานสภาผู8ทรงคุณวุฒิทางศาสนาสูงสุด   Abdulaziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Asheikh 

(Grand Mufti)   

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

รมว.กระทรวงกลาโหม   Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 

รมว.กระทรวงมหาดไทย   Prince Abdulaziz bin Saud ฺbin Nayif Abdulaziz 

    Al Saud  

รมว.กระทรวงพิทักษMชาติ   Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud 

รมว.กระทรวงการต5างประเทศ   Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah bin Faisal 

    bin Farhan Al Saud 

รมว.กระทรวงพลังงาน    Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม   Prince Badr bin Abdallah bin Mohammed bin 

    Farhan Al Saud 

รมว.กระทรวงกีฬา   Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal bin  

    Abdulaziz Al Saud 

รมว.กระทรวงพาณิชยM    Dr.Majid bin Abdullah al-Qasabi 

รมว.กระทรวงส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Abdullah bin Amer Al-Sawaha 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผน  Faisal bin Fadhel bin Mohsen Al-Ibrahim  

รมว.กระทรวงการลงทุน   Khalid bin Abdulaziz Al-Falih 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ   Yousef bin Abdullah bin Mohammed Al-Benyan 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและสินแร5   Bandar bin Ibrahim al-Khorayef 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล8อม น้ำ และการเกษตร Abdulrahman bin Abdulmohsen Al-Fadhli 

รมว.กระทรวงการคลัง   Mohammed bin Abdullah bin Abdulaziz Al-Jadaan 

รมว.กระทรวงกิจการฮัจญMและอุมเราะฮM   Tawfiq bin Fawzan bin Mohammed Al-Rabiah 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข   Fahd bin Abdulrahman bin Dahes Al-Jalajel  

รมว.กระทรวงสารนิเทศ   Dr.Majid bin Abdullah al-Qasabi (รักษาการ) 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา ศาสนสมบัติ   Abdullatif bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al  

และการนำอิสลาม   Ash-Sheikh 

รมว.กระทรวงยุติธรรม   Walid bin Muhammad bin Salid al-Samani 
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รมว.กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม  Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz Al-Rajhi 

รมว.กระทรวงกิจการเทศบาลเมืองและชนบท Majed bin Abdullah bin Hamad Al-Hogail 

รมว.กระทรวงคมนาคมและบริการด8านโลจิสติกสM Saleh bin Nasser bin Al-Ali Al-Jasser  

รมว.กระทรวงการท5องเท่ียว   Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb 

รมต.แห5งรัฐ    Prince Mansour bin Miteb bin Abdulaziz Al Saud 

รมต.แห5งรัฐ    Prince Turki bin Mohammed bin Fahd bin  

    Abdulaziz Al Saud 

รมต.แห5งรัฐ    Hamad bin Mohammed bin Hamad Al Al-Sheikh 

รมต.แห5งรัฐ    Sheikh Saleh bin Abdulaziz bin Mohammed bin 

    Ibrahim Al Al-Sheikh  

รมต.แห5งรัฐ    Khalid bin Abdulrahman Al Issa 

รมต.แห5งรัฐ    Adel bin Ahmed Al-Jubeir  

รมต.แห5งรัฐ    Mohammed bin Abdulmalik Al Al-Sheikh 

รมต.แห5งรัฐ    Mutlab bin Abdullah Al-Nafisah 

รมต.แห5งรัฐ    Musaed bin Mohammed Al-Aiban 

รมต.แห5งรัฐ    Dr. Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf 

รมต.แห5งรัฐ    Essam bin Saad bin Saeed  

ผู8ช5วย รมว.กระทรวงกลาโหม   Talal bin Abdullah bin Turki Al-Otaibi 

 

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

           (พ.ย.2565) 

 

 

 

 


