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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส@ 

(United Arab Emirates-UAE) 

 

เมืองหลวง อาบูดาบี 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว6างเส9นละติจูดท่ี 

22-26 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว6างเส9นลองจิจูดท่ี 51-56 

องศา 5 ลิปดาตะวันออก ต้ังอยู6ทางตะวันออกเฉียงใต9ของ

คาบสมุทรอาระเบีย ริมอ6าวเปอรLเซีย มีพ้ืนท่ี 83,600 ตร.กม. 

ใหญ6เปUนอันดับ 116 ของโลก และมีขนาดประมาณ 1 ใน 6 

ของไทย รัฐท่ีใหญ6ท่ีสุดของ UAE คือ รัฐอาบูดาบี ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 

67,340 ตร.กม. (ประมาณ 87% ของ UAE) ส6วนรัฐท่ีเล็กท่ีสุด 

คือ รัฐอัจญLมานซ่ึงมีพ้ืนท่ี 260 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 

1,066 กม. และมีชายฝfgงยาว 1,318 กม. 
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อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับอ6าวเปอรLเซีย (ประมาณ 1,000 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอ6าวโอมาน ช6องแคบฮอรLมุซ และโอมาน (609 กม.) 

  ทิศใต9และตะวันตก ติดกับซาอุดีอาระเบีย (457 กม.) 

 

ภูมิประเทศ ประกอบด9วย 2 ส6วน คือ 1) พ้ืนท่ีส6วนใหญ6ต้ังอยู6บนคาบสมุทรอาระเบีย เช6น พ้ืนท่ีในภาคเหนือ 

ซึ่งเปUนชายฝfgงที่ทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝfgงตอนล6างของอ6าวอาหรับหรืออ6าวเปอรLเซีย และเหมาะกับ

การสร9างท6าเรือ ส6วนพ้ืนท่ีภาคใต9ตะวันออก และตะวันตก เปUนทะเลทรายกว9างใหญ6 บรรจบกับอัรรุบอัลคอลี 

(Empty Quarter) เปUนเขตทะเลทรายทุรกันดารทางใต9ของซาอุดีอาระเบีย และมีโอเอซิสท่ีสำคัญ 2 แห6ง ได9แก6     

ลีวา และอัลบุรอยมี เปUนแหล6งน้ำใต9ดินขนาดใหญ6ท่ีเพียงพอต6อการจัดต้ังเปUนชุมชนถาวร และการเพาะปลูก และ 

2) ดินแดนหมู6เกาะในอ6าวเปอรLเซียหลายร9อยเกาะ บางแห6งยังมีปfญหาพิพาทในการอ9างกรรมสิทธ์ิกับกาตารLและ

อิหร6านซ่ึงเปUนประเทศเพ่ือนบ9าน อย6างไรก็ดี เกาะขนาดเล็กและแนวปะการังจำนวนมาก รวมท้ังแนวสันทรายท่ี

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตามกระแสน้ำและลมพายุ ทำให9การเดินเรือใกล9แนวชายฝfgงต9องใช9ความระมัดระวัง 

พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมดในประเทศ 4.6% 

 

ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู ได9แก6 ฤดูร9อน พ.ค.-ก.ย. อากาศร9อนจัดและความช้ืนสูง อุณหภูมิประมาณ 32-48 

องศาเซลเซียส เฉพาะอย6างย่ิง ก.ค.-ส.ค. เปUนช6วงท่ีร9อนท่ีสุดของปy โดยบริเวณท่ีราบชายฝfgงทะเล อาจมีอุณหภูมิ

สูงกว6า 50 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ต.ค.-เม.ย. อากาศไม6หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉล่ีย 15-30 องศาเซลเซียส 

โดยช6วง พ.ย.-มี.ค. อาจมีฝนตกเล็กน9อย ส6วนช6วง ม.ค.-ก.พ. อากาศจะเย็นกว6าปกติ มีอุณหภูมิประมาณ 10-14 

องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีประสบเปUนประจำ ได9แก6 พายุฝุzนทรายท่ีสร9างปfญหาด9านทัศนวิสัยอย6างรุนแรง 

 

ประชากร 9,915,803 คน (ประมาณการปy 2565) เปUนชาว UAE 11.6% เอเชียใต9 59.4% (อินเดีย 

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

อัตราส6วนประชากรจำแนกตามอายุ ได9แก6 วัยเด็ก (0-14 ปy) 14.45% วัยรุ6นถึงวัยกลางคน (15-64 ปy) 83.92% และ

วัยชรา (65 ปyข้ึนไป) 1.9% (ประมาณการ ปy 2563) อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 79.56 ปy อายุขัยเฉล่ีย

เพศชาย 78.21 ปy อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 80.99 ปy อัตราการเกิด 10.81 คนต6อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 

1.56 คนต6อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.58% (ประมาณการ ปy 2565) 

 

ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม มีผู9นับถือ 76% (ซุนนีประมาณ 61% และชีอะฮLประมาณ 15%) 

คริสตL 9% และศาสนาอ่ืน ๆ (ฮินดู พุทธ ยิว) 15%  
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ภาษา ภาษาอาหรับเปUนภาษาราชการ แต6มีการใช9ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ในแรงงานชาวต6างชาติ 

เช6น ภาษาฮินดี ภาษา Malayam (ภาษาท9องถ่ินของรัฐเกรละทางภาคใต9ของอินเดีย) ภาษาอุรดู ภาษาปาทาน 

ภาษาตากาล็อก และภาษาฟารLซี  

 

การศึกษา อัตราการรู9หนังสือ 97.6% (ประมาณการปy 2562) การศึกษาระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา 

อยู6ภายใต9การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีการจัดต้ังสภาการศึกษาของแต6ละรัฐ เพ่ือทำหน9าท่ี

ขับเคล่ือนนโยบายด9านการศึกษาของรัฐบาล นักเรียนชาว UAE ท่ีเข9าศึกษาในโรงเรียนของรัฐได9รับการศึกษาฟรี 

ภาษาท่ีใช9ในการเรียนการสอน คือ ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษเปUนภาษาท่ีสอง มีโรงเรียนรัฐและเอกชน 

รวมถึงโรงเรียนเอกชนนานาชาติท่ัวประเทศรวมกว6า 1,260 แห6ง การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ได9แก6 UAE University, Zayed University และ Higher Colleges of Technology และมหาวิทยาลัยเอกชน 

ได 9แก 6 American Universities of Sharjah and Dubai, Sharjah University, Abu Dhabi University, 

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

and Technology รวมท้ังมีมหาวิทยาลัยต6างชาติท่ีเข9าไปจัดต้ังวิทยาเขตใน UAE เช6น มหาวิทยาลัย Sorbonne 

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

 

การก0อต้ังประเทศ ดินแดนท่ีเปUน UAE ในปfจจุบันเคยเปUนส6วนหน่ึงของ Trucial States หรือ Trucial 

Sheikdoms โดยเรียกตามข9อตกลงหยุดยิงทางทะเลท่ีจัดทำข้ึนเม่ือปy 2396 ระหว6างสหราชอาณาจักรกับผู9นำ 

(เชค หรือ อมีร) ชาวอาหรับเผ6าต6าง ๆ ในดินแดนน้ี รวม 9 รัฐ ได9แก6 กาตารL บาหLเรน อาบูดาบี ดูไบ ชารLจาหL 

(ชาริเกาะฮL) อัจญLมาน อุมมุลกูวัยนL รอสอัลคอยมะฮL และฟุญัยเราะฮL เพ่ือเปUนหลักประกันว6าเส9นทางการค9า

ทางเรือของสหราชอาณาจักรไปยังอินเดียจะไม6ถูกรบกวน ต6อมาเม่ือปy 2435 ท้ังสองฝzายลงนามในสนธิสัญญา

ท่ีระบุว6า สหราชอาณาจักรจะให9การอารักขารัฐเหล6าน้ีจากการรุกรานท้ังทางบกและทางทะเล จนกระท่ังปy 2511 

สหราชอาณาจักรประกาศความต9องการท่ีจะยุติการอารักขาให9รัฐเหล6าน้ีทราบและยืนยันการตัดสินใจดังกล6าว

อีกครั้งเมื่อ มี.ค.2514 ผู9นำ Trucial States ทั้ง 9 รัฐ จึงหารือร6วมกันเกี่ยวกับการจัดตั้งเปUนสหภาพแห6ง

รัฐอาหรับเอมิเรตสL (Union of Arab Emirates) แต6ไม6ได9ข9อยุติ ทำให9บาหLเรนและกาตารLประกาศตัวเปUน

รัฐเอกราชฝzายเดียว เมื่อ ส.ค. และ ก.ย.2514 ตามลำดับ ก6อนจะได9รับเอกราชอย6างสมบูรณLเมื่อสนธิสัญญา  

Trucial States ส้ินสุดลงอย6างเปUนทางการเม่ือ 1 ธ.ค.2514 อย6างไรก็ดี เชค ซายิด บิน สุลฏอน อาลนะหLยาน 

เจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบี กับเชค รอชิด บิน ซะอีด อาลมักตูม เจ9าผู9ครองรัฐดูไบ ยังมุ6งม่ันจะสถาปนาสหภาพแห6งรัฐ

อาหรับเอมิเรตสL โดยจัดทำร6างรัฐธรรมนูญเตรียมไว9ล6วงหน9าก6อนจะเสนอให9เจ9าผู9ครองรัฐท่ีเหลือเพ่ือพิจารณา    

ผลการพบหารือของผู9นำรัฐท่ีเหลือ 7 รัฐ (อาบูดาบี ดูไบ ชารLจาหL อัจญLมาน อุมมุลกูวัยนL รอสอัลคอยมะฮL และ

ฟุญัยเราะฮL) เม่ือ 2 ธ.ค.2514 นำไปสู6การประกาศจัดต้ังประเทศใหม6ในช่ือ “สหรัฐอาหรับเอมิเรตสL” (United 

Arab Emirates-UAE) โดยมีอาบูดาบีเปUนเมืองหลวง พร9อมกับประกาศใช9รัฐธรรมนูญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสL

ในคราวเดียวกัน โดยมี 6 รัฐเข9าร6วม ยกเว9นรอสอัลคอยมะฮL ท่ีเข9าร6วมภายหลังเม่ือต9นปy 2515 
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วันชาติ 2 ธ.ค. (วันสถาปนาสหรัฐอาหรับเอมิเรตสLเม่ือปy 2514) 

 

การเมือง การปกครองของ UAE เปUนการผสมผสานระหว6างระบอบสหพันธรัฐ (Federation) กับ

ระบอบกษัตริยLภายใต9รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปy 2514 กำหนดให9สภาผู9ปกครองสูงสุด (Federal 

Supreme Council) ซ่ึงประกอบด9วย เจ9าผู9ครองรัฐ (อมีร หรือ Emir) ท้ัง 7 รัฐ คัดเลือกผู9ดำรงตำแหน6ง

ประธานาธิบดี เพ่ือทำหน9าท่ีเปUนพระประมุขของรัฐ แต6ในทางปฏิบัติตำแหน6งประธานาธิบดีจะเปUนของ       

เจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบี และตำแหน6ง นรม.จะเปUนของเจ9าผู9ครองรัฐดูไบ ประธานาธิบดี UAE พระองคLปfจจุบัน

คือ เชค มุฮัมมัด บิน ซายิด อาลนะหLยาน (พระชนมพรรษา 62 พรรษา/ปy 2566) เจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบี     

ทรงดำรงตำแหน6งต้ังแต6 14 พ.ค.2565 โดยสภาผู9ปกครองสูงสุดมีมติเม่ือวันเดียวกันให9 เชค มุฮัมมัด เจ9าผู9ครองรัฐ

อาบูดาบี ทรงดำรงตำแหน6งประธานาธิบดี UAE หลังจาก เชค เคาะลีฟะฮL (พระเชษฐา) เจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบี 

และประธานาธิบดี UAE สวรรคตเม่ือ 13 พ.ค.2565 ส6วนรองประธานาธิบดี และ นรม.UAE พระองคLปfจจุบันคือ 

เชค มุฮัมมัด บิน รอชิด อาลมักตูม (พระชนมพรรษา 74 พรรษา/ปy 2566) เจ9าผู9ครองรัฐดูไบ ซ่ึงสภาผู9ปกครอง

สูงสุดมีมติให9 เชค มุฮัมมัด เจ9าผู9ครองรัฐดูไบ ทรงดำรงตำแหน6งรองประธานาธิบดี และ นรม.UAE ต6อเน่ืองมา

ต้ังแต6ปy 2549 จนถึงปfจจุบัน 

 ฝzายบริหาร : มีสภาผู9ปกครองสูงสุด (Federal Supreme Council) ซ่ึงประกอบด9วยเจ9าผู9ครองรัฐ

ท้ัง 7 รัฐ เปUนองคLกรท่ีมีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ แต6เจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบีและรัฐดูไบมีสิทธิออกเสียงยับย้ัง 

จัดประชุมปyละ 4 คร้ัง ทำหน9าท่ีวางกรอบนโยบาย ตรากฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย และให9สัตยาบันสนธิสัญญา

ระหว6างประเทศ มีอำนาจในการคัดเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ซ่ึงมีวาระดำรงตำแหน6ง 5 ปy 

ประธานาธิบดีมีอำนาจแต6งต้ัง นรม.และ ครม. โดย ครม.มีหน9าท่ีดำเนินนโยบายด9านความม่ันคง การทหาร 

การต6างประเทศ การให9สัญชาติ การเงิน-การธนาคาร แรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข การส่ือสารและ

โทรคมนาคม การควบคุมการจราจรทางอากาศ การออกทะเบียนอนุญาตสำหรับอากาศยาน และการส6งผู9ร9าย

ข9ามแดน ท้ังน้ี อำนาจหน9าท่ีอ่ืนใดท่ีมิได9มอบหมายให9รัฐบาลกลางให9ถือว6าเปUนอำนาจของแต6ละรัฐท่ีจะ

ดำเนินการเองได9 

 ฝzายนิติบัญญัติ : เปUนแบบสภาเด่ียว คือ สภาสหพันธLแห6งชาติ (Federal National Council 

หรือ Majlis al-Ittihad al-Watani) มีสมาชิก 40 คน ในจำนวนน้ี 20 คน มาจากการแต6งต้ังโดยเจ9าผู9ครองรัฐ

แต6ละรัฐ ตามที่รัฐของตนได9รับโควตา และอีก 20 คน มาจากการเลือกตั้งโดยคณะผู9เลือกตั้ง 337,738 คน 

วาระการดำรงตำแหน6ง 4 ปy การเลือกต้ังคร้ังหลังสุดมีข้ึนเม่ือ 5 ต.ค.2562 และคร้ังต6อไปจะมีข้ึนใน ต.ค.2566  

มีอำนาจท่ีจำกัดแค6เพียงตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลด9วยการให9คำแนะนำ รวมท้ังอภิปรายร6างงบประมาณ

ประจำปyและร6างกฎหมายอ่ืน ๆ แต6ไม6มีอำนาจแก9ไขหรือยับย้ังไม6ให9ออกกฎหมายได9 นอกจากน้ี ยังอภิปรายเก่ียวกับ

สนธิสัญญาระหว6างประเทศ แต6ไม6มีอำนาจในการให9สัตยาบัน ส6วนการจัดต้ังพรรคการเมือง ไม6สามารถกระทำได9 

เน่ืองจากทางการไม6อนุญาต 

 ฝzายตุลาการ : มีความเปUนอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยมีศาลสูงสุดแห6ง

สหพันธรัฐ (Federal Supreme Court) ซ่ึงประธานศาลสูงสุดและคณะผู9พิพากษารวม 4 คน มาจากการแต6งต้ัง
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โดยประธานาธิบดีและได9รับการอนุมัติจากสภาผู9ปกครองสูงสุด ระบบศาลสูงสุดแห6งสหพันธLแบ6งเปUน 

ศาลปกติท่ีพิจารณาคดีอาญา คดีแพ6ง และพาณิชยL โดยใช9ระบบประมวลกฎหมาย (civil law หรือกฎหมาย

ลายลักษณLอักษร) กับศาลศาสนาอิสลามที่พิจารณาคดีครอบครัวและมรดก รวมทั้งข9อขัดแย9งทางศาสนา 

โดยใช9บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮL) อย6างไรก็ดี รัฐดูไบและรอสอัลคอยมะฮLไม6ได9ข้ึนกับศาลสูงสุด

แห6งสหพันธL นอกจากน้ีแต6ละรัฐยังมีศาลยุติธรรมของตนแยกจากศาลสูงสุดแห6งสหพันธL 

 

เศรษฐกิจ มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และเปUนประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ6

เปUนอันดับ 2 รองจากซาอุดีอาระเบีย รวมท้ังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยกองทุนการเงิน

ระหว6างประเทศ (IMF) จัดให9 UAE เปUนประเทศพัฒนาแล9วและมีรายได9สูงมาต้ังแต6ปy 2557 ขณะท่ี World 

Economic Forum จัดให9 UAE อยู6ในกลุ6มประเทศท่ีมีความก9าวหน9าในการพัฒนาเศรษฐกิจมากท่ีสุดของโลก

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

ในสวิตเซอรLแลนดL ประเมินขีดความสามารถในการแข6งขันและประสิทธิภาพด9านเศรษฐกิจของ UAE อยู6ท่ี

อันดับ 9 ของประเทศท่ีพัฒนาแล9วท้ังหมด 64 ประเทศท่ัวโลก ท้ังน้ี การค9นพบแหล6งน้ำมันในรัฐอาบูดาบีและ

ผลิตเพ่ือส6งออกได9เปUนคร้ังแรกเม่ือปy 2505 ตามมาด9วยการส6งออกน้ำมันของรัฐดูไบเม่ือปy 2512 ซ่ึงเกิดข้ึนก6อน

การรวมประเทศ ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของรัฐเล็ก ๆ เหล6านี้ จากเดิมที่เคยพึ่งพาการค9าไข6มุกและการประมง

เปUนหลัก ไปเปUนพ่ึงพาการส6งออกน้ำมันและก¦าซธรรมชาติซ่ึงเปUนรายได9ภาครัฐท่ีสำคัญท่ีสุดและถูกนำมาใช9

พัฒนาประเทศด9านต6าง ๆ จนถึงปfจจุบัน นอกจากน้ี สภาพท่ีต้ังของประเทศท่ีอยู6ระหว6างภูมิภาคเอเชีย ยุโรป 

และแอฟริกา เปUนปfจจัยท่ีทำให9 UAE กลายเปUนศูนยLกลางการค9า การธนาคาร และการคมนาคมในตะวันออกกลาง 

โดยเฉพาะการเปUนแหล6งขนถ6ายและส6งต6อสินค9าไปยังประเทศอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกภูมิภาค 

 รัฐบาล UAE กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Abu Dhabi Economic Vision 2030) 

ระยะ 25 ปy (ระหว6างปy 2548-2573) แบ6งเปUน 4 ช6วง ได9แก6 ระยะท่ี 1 (Pre-Vision) ระหว6างปy 2548-2549  

ระยะที่ 2 ระหว6างปy 2550-2556 ระยะที่ 3 ระหว6างปy 2557-2562 และระยะที่ 4 ระหว6างปy 2563-2573 

โดยให9ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษยL การพัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐานและ

ส่ิงแวดล9อมอย6างย่ังยืน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ังน้ี การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต9  

Abu Dhabi Economic Vision 2030 รัฐบาลเร6งส6งเสริมการค9าและการลงทุนในประเทศ การเพ่ิมบทบาท

ภาคเอกชนให9มีส6วนร6วมพัฒนาและสร9างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ รวมท้ังสนับสนุนให9ต6างชาติเข9ามา

ลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี (Economic Free Zone) โดยเน9นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมีเนียม 

ป̈โตรเคมี การบินและอวกาศ เวชภัณฑL การท6องเท่ียว เทคโนโลยีด9านพลังงานและพลังงานทางเลือก รวมถึงการใช9 

UAE เปUนฐานกระจายสินค9า ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐาน รัฐบาลเร6งส6งเสริมการลงทุนในโครงสร9างพ้ืนฐาน

ขนาดใหญ6หลายแห6งรวมมูลค6ากว6า 350,000 ล9านดอลลารLสหรัฐ เช6น การก6อสร9างอาคาร Burj Khalifa อาคาร   

สูงท่ีสุดในโลกท่ีเป̈ดใช9อย6างเปUนทางการเม่ือ 4 ม.ค.2553 การสร9างท6าอากาศยานนานาชาติ Al Maktoum ท่ีใช9

งบประมาณก6อสร9างมากท่ีสุดในโลก คาดว6าจะแล9วเสร็จในปy 2565 และโครงการก6อสร9าง Masdar City หรือ

เมืองเศรษฐกิจใหม6ทางตะวันออกเฉียงใต9ของรัฐอาบูดาบี โดยมีเปªาหมายให9เปUนศูนยLกลางด9านการวิจัยพัฒนาและ
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ธุรกิจพลังงานทางเลือกแบบครบวงจร พร9อมจัดต้ังเปUนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ท่ีสามารถ

รองรับประชากรประมาณ 40,000 คน รวมท้ังโรงงานและบริษัทมากกว6า 100 แห6ง คาดว6าจะแล9วเสร็จในปy 2573 

 นโยบายเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ได9แก6 การสร9างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Diversification) 

ด9วยการส6งเสริมภาคการบริการและการผลิตในอุตสาหกรรม เพ่ือลดการพ่ึงพารายได9จากน้ำมันและการส6งเสริม

การจ9างแรงงานชาว UAE (Emiratization) เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานต6างชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ : น้ำมันดิบ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนLทราบแล9วประมาณ 111,000 

ล9านบารLเรล (มากเปUนอันดับ 7 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 2.718 ล9านบารLเรล และส6งออกได9วันละ 2.305 

ล9านบารLเรล ก¦าซธรรมชาติ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนLทราบแล9ว 8.200 ล9านล9านลูกบาศกLเมตร (มากเปUนอันดับ 6 

ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 54,485 ล9านลูกบาศกLเมตร และส6งออกได9วันละ 7.849 ล9านลูกบาศกLเมตร 

(ประมาณการปy 2564 ของ OPEC) 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :   ดิรฮัม (Dirham - AED) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร@สหรัฐ :  3.67 ดิรฮัม : 1 ดอลลารLสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  9.85 บาท : 1 ดิรฮัม (พ.ย.2565) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑLมวลรวมในประเทศ (GDP) : 814,730 ล9านดอลลารLสหรัฐ (ประมาณการปy 2565 ของ IMF) 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ : 5.1%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 74,180 ล9านดอลลารLสหรัฐ  

อัตราเงินเฟªอ : 5.2%  

รายได9เฉล่ียต6อหัวต6อปy : 77,270 ดอลลารLสหรัฐ  

ทุนสำรองเงินตราต6างประเทศและทองคำ: 131,116 ล9านดอลลารLสหรัฐ (ประมาณการปy 2564 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 6.498 ล9านคน (เปUนแรงงานชาวต6างชาติประมาณ 85% ประมาณการปy 2564 ขององคLการแรงงาน

ระหว6างประเทศ) 

อัตราการว6างงาน : 3.4%  

ดุลการค9าต6างประเทศ : เกินดุล 77,631 ล9านดอลลารLสหรัฐ (ประมาณการปy 2564 ขององคLการการค9าโลก) 

มูลค6าการส6งออก : 425,160 ล9านดอลลารLสหรัฐ 

สินค9าส6งออกสำคัญ : น้ำมันดิบและผลิตภัณฑLป̈โตรเลียมอ่ืน ๆ (56.9%) ผลิตภัณฑLและสินค9าอุตสาหกรรมต6าง ๆ 

(34.5%) เช6น เคร่ืองจักรกลไฟฟªา คอมพิวเตอรL ยานพาหนะ ผลิตภัณฑLพลาสติก อากาศยาน ผลิตภัณฑL

การเกษตรและอาหาร (4.4%) สินค9าอ่ืน ๆ รวมถึงการส6งออกสินค9าต6อไปประเทศท่ีสาม (re-export) (4.2%)  

ประเทศส6งออกสินค9าสำคัญ : ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย อิรัก สหภาพยุโรป ฮ6องกง จีน สวิตเซอรLแลนดL โอมาน 

อิหร6าน คูเวต สหรัฐฯ เบลเยียม และบาหLเรน 

มูลค6าการนำเข9า : 347,529 ล9านดอลลารLสหรัฐ 
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สินค9านำเข9าสำคัญ : ผลิตภัณฑLและสินค9าอุตสาหกรรมต6าง ๆ (63.3%) ผลิตภัณฑLการเกษตรและอาหาร (8%) 

เช6น น้ำตาลทราย ข9าว เน้ือสัตวLและเคร่ืองในสัตวLปyก เช้ือเพลิงและผลิตภัณฑLป̈โตรเลียมต6าง ๆ (21.6%) และ

สินค9าอ่ืน ๆ (7.2%) 

ประเทศนำเข9าสินค9าสำคัญ : จีน สหภาพยุโรป อินเดีย สหรัฐฯ ญ่ีปุzน เยอรมนี ตุรกี สหราชอาณาจักร อิตาลี 

ฮ6องกง และฝร่ังเศส 

 

การทหาร เม่ือปy 2564 UAE ใช9งบประมาณด9านการทหาร 19,159 ล9านดอลลารLสหรัฐ (4.67% ของ GDP) 

นอกจากน้ี UAE ยังเปUนเจ9าภาพจัดงาน International Defence Exhibition & Conference (IDEX) ซ่ึงเปUน

งานจัดแสดงอาวุธและการประชุมด9านการทหารท่ีใหญ6ท่ีสุดในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) เปUน

ประจำทุก 2 ปy คร้ังหลังสุดมีกำหนดจัดข้ึนระหว6าง 20-24 ก.พ.2566 ขณะเดียวกัน UAE เปUนพันธมิตรทางทหาร   

ท่ีใกล9ชิดกับสหรัฐฯ โดยอนุญาตให9 ทอ. และ ทร.สหรัฐฯ เข9าใช9ฐานทัพอากาศ Al Dhafra ของ ทอ.UAE 

(ต้ังอยู6ทางใต9ของรัฐอาบูดาบี) และท6าเรือ Jabel Ali ท่ีรัฐดูไบ เปUนฐานส6งกำลังบำรุงสนับสนุนปฏิบัติการทาง

ทหารของสหรัฐฯ ในช6วงสงครามอ6าวเปอรLเซียเม่ือปy 2534 เพ่ือช6วยปลดปล6อยคูเวตจากการรุกรานของอิรัก 

สงครามอัฟกานิสถานเม่ือปy 2544 เพ่ือโค6นล9มกลุ6มตอลิบัน สงครามอิรักเม่ือปy 2546 เพ่ือโค6นล9มประธานาธิบดี

ซัดดัม ฮุเซน และสงครามต6อต9านการก6อการร9ายใน Horn of Africa โดยมีทหารสหรัฐฯ ประจำการใน UAE 

ประมาณ 5,000 นาย และท้ังสองประเทศยังลงนามข9อตกลงความร6วมมือด9านกลาโหม (Defence Cooperation 

Agreement-DCA) เม่ือ พ.ค.2560 เพ่ือยกระดับและส6งเสริมความเปUนหุ9นส6วนทางการทหาร รวมถึงความร6วมมือ

ด9านการปªองกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปfจจุบัน UAE ยังอนุญาตให9ฝร่ังเศส

เข9าไปต้ังฐานทัพถาวร Peace Camp ท่ีฐานทัพอากาศ Al Dhafra และฐานทัพเรือท่ีท6าเรือ Mina Zayed ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี บริเวณชายฝfgงใกล9ช6องแคบฮอรLมุซในอ6าวอาหรับ/อ6าวเปอรLเซียต้ังแต6 

พ.ค.2552 โดยมีทหารฝรั่งเศสประจำการประมาณ 650 นาย รวมทั้งกองกำลังต6างชาติจากออสเตรเลีย 

400 นาย สหราชอาณาจักร 200 นาย เกาหลีใต9 170 นาย ประจำการใน UAE ด9วย 

 กองทัพแห6งชาติของ UAE มีช่ืออย6างเปUนทางการว6า กองกำลังปªองกันสหภาพ (Union 

Defence Force) กองบัญชาการอยู6ท่ีอาบูดาบี กำลังพลรวมประมาณ 63,000 นาย รับผิดชอบการปกปªองอธิปไตย

และบูรณภาพแห6งดินแดนของรัฐท้ัง 7 ของ UAE ประกอบด9วย ทบ. ทร. และ ทอ. โดยประธานาธิบดี UAE 

ทรงเปUนผู9บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน6ง 

 ทบ. มีกำลังพล 44,000 นาย อาวุธสำคัญ ได9แก6 รถถัง (MBT) รุ6น Leclerc จำนวน 258 คัน 

และรุ6น AMX-30 จำนวน 45 คัน รถถัง (LT/TK) รุ6น FV 101 Scorpion จำนวน 76 คัน ยานยนตLลาดตระเวน

หุ9มเกราะ (RECCE) รุ6น AML-90 จำนวน 49 คัน และรุ6น VBL จำนวน 24 คัน รถทหารราบ (IFV) รุ6น BMP-3 

จำนวน 390 คัน และรุ6น Rabdan จำนวน 134 คัน รถสายพานลำเลียงหุ9มเกราะ (APC) รุ6น AAPC จำนวน 136 คัน 

รุ6น EE-11 Urutu จำนวน 120 คัน รุ6น AMV จำนวน 45 คัน และรุ6น VAB จำนวน 20 คัน ยานยนตLหุ9มเกราะ

ปªองกันการลาดตระเวน (PPV) รุ6น Caiman จำนวน 460 คัน รุ6น Maxxpro LWB จำนวน 680 คัน รุ6น Nimr 

Hafeet 630A จำนวน 150 คัน และรุ6น Nimr Hafeet จำนวน 45 คัน ยานยนตLหุ9มเกราะอเนกประสงคL (AUV) 
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รุ6น M-ATV จำนวน 650 คัน รุ6น Nimr Adjban และรุ6น Nimr Jais (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) อาวุธปล6อย

ต6อต9านรถถัง (MSL) แบบ self-propelled รุ6น HOT จำนวน 20 ลูก และรุ6น Nimr Adjban 440A จำนวน 

115 ลูก และแบบ MANPATS รุ6น FGM-148 Javelin รุ6น Milan และรุ6น TOW (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) 

ป³นไร9แรงสะท9อนถอยหลัง (RCL) รุ6น Carl Gustav (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) ป³นใหญ6ต6อสู9อากาศยาน 

แบบ self-propelled รุ6น G-6 จำนวน 78 กระบอก รุ6น M109A3 จำนวน 85 กระบอก และรุ6น Mk F3 

จำนวน 18 กระบอก แบบลากจูง (TOWED) รุ6น L118 จำนวน 73 กระบอก รุ6น Type-59-I จำนวน 20 กระบอก 

และรุ6น AH-4 จำนวน 6 กระบอก แบบ MRL รุ6น Firos-25 จำนวน 48 กระบอก รุ6น Jobaria จำนวน 2 กระบอก 

รุ6น Type-90 (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) รุ6น M142 HIMARS จำนวน 32 กระบอก รุ6น K239 จำนวน 6 กระบอก 

และรุ6น 9A52 Smerch จำนวน 6 กระบอก แบบ MOR รุ6น Brandt (81 mm) จำนวน 20 กระบอก รุ6น L16 

จำนวน 114 กระบอก รุ6น Brandt (120 mm) จำนวน 21 กระบอก และรุ6น RG-31 MMP Agrab Mk2 

จำนวน 96 กระบอก ขีปนาวุธแบบพ้ืนสู6พ้ืนพิสัยใกล9 (SRBM) รุ6น Hwasong จำนวน 6 ลูก และรุ6น MGM-168 

ATACMS (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) ขีปนาวุธแบบพื้นสู6อากาศ (SAM) แบบ Point-defence รุ6น Mistral 

(ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) และอากาศยานไร9คนขับสำหรับภารกิจรวบรวมข6าวกรอง ตรวจตรา และลาดตระเวน 

(ISR) รุ6น Seeker II (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) 

 ทร. มีกำลังพล 2,500 นาย มีเรือประเภทต6าง ๆ รวมมากกว6า 40 ลำ ที่สำคัญ ได9แก6 

เรือฟริเกตและเรือคอรLเวตติดตั้งขีปนาวุธต6อต9านเรือและขีปนาวุธแบบพื้นสู6อากาศ (FSGHM/FSGH) 

ช้ัน Abu Dhabi จำนวน 1 ลำ และช้ัน Baynunah จำนวน 6 ลำ เรือตรวจการณLชายฝfgงติดต้ังขีปนาวุธนำวิถี 

(PCFGM/PCGM) ช้ัน Mubarraz จำนวน 2 ลำ ช้ัน Muray Jib จำนวน 2 ลำ และช้ัน Ganthoot จำนวน 2 ลำ

เรือตรวจการณLชายฝfgง (PCFG) ช้ััน Ban Yas จำนวน 6 ลำ เรือตรวจการณLเร็วติดต้ังขีปนาวุธต6อต9านเรือ 

(PBFG) ชั้น Butinah จำนวน 12 ลำ เรือตรวจการณLเร็ว (PBF) ชั้น Ghannatha จำนวน 12 ลำ เรือทำลาย

ทุ6นระเบิดไกลฝfgง (MHO) ชั้น Al Murjan (Frankenthal Type-332 ของเยอรมนี) จำนวน 2 ลำ เรือยกพล

ข้ึนบกขนาดใหญ6 (LST) ช้ัน Alquwaisat จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) ช้ัน Al Feyi จำนวน 

3 ลำ เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCP) ช้ัน Fast Supply จำนวน 4 ลำ เรือระบายพล/รถถัง (LCT) ช้ันต6าง ๆ 

จำนวน 9 ลำ  เรือส6งกำลังบำรุงและสนับสนุนภารกิจทางเรือ (AFS) ช้ันต6าง ๆ จำนวน 2 ลำ  

 ทอ. มีกำลังพลประมาณ 4,500 นาย มีอากาศยานประเภทต6าง ๆ ประจำการมากกว6า 156 เคร่ือง 

อากาศยานสำคัญ ได9แก6 เคร่ืองบินขับไล6และโจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุ6น F-16E จำนวน 54 เคร่ือง รุ6น F-16F 

จำนวน 24 เคร่ือง รุ6น Mirage 2000-9DAD จำนวน 15 เคร่ือง และรุ6น Mirage 2000-9EAD จำนวน 44 เคร่ือง 

เครื่องบินลาดตระเวน (ISR) รุ6น Mirage 2000 RAD จำนวน 7 เครื่อง เครื่องบินติดตั้งระบบข6าวกรอง

ทางสัญญาณ (SIGINT) รุ6น Global 6000 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องบินลำเลียงและเติมน้ำมันกลางอากาศ 

(TPT/TKR) รุ6น A330 MRTT จำนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองบินลำเลียง (TPT) รุ6น C-17A จำนวน 8 เคร่ือง รุ6น C-130H 

จำนวน 3 เครื่อง รุ6น C-130H-30 จำนวน 1 เครื่อง รุ6น L-100-30 จำนวน 2 เครื่อง รุ6น C295W จำนวน 

2 เครื่อง รุ6น CN235 จำนวน 5 เครื่อง และรุ6น DHC-8 จำนวน 4 เครื่อง เฮลิคอปเตอรLอเนกประสงคL 

(MRH) รุ6น AW139 จำนวน 12 เครื่อง และรุ6น Bell 412 จำนวน 9 เครื่อง เฮลิคอปเตอรLลำเลียง (TPT) 
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รุ6น AW109K2 จำนวน 3 เคร่ือง และรุ6น Bell 407 จำนวน 1 เคร่ือง อากาศยานไร9คนขับสำหรับภารกิจ Combat 

ISR รุ6น Wing Loong I หรือ GJ-1 (ของจีน) และรุ6น Wing Loong II (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) อากาศยาน

ไร9คนขับสำหรับภารกิจรวบรวมข6าวกรอง ตรวจตรา และลาดตระเวน (ISR) รุ6น RQ-1E Predator XP (ของสหรัฐฯ) 

(ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) ขีปนาวุธนำวิถีแบบอากาศสู6อากาศ (AAM) รุ6น AIM-9L Sidewinder รุ6น R-550 

รุ6น AIM-9X Sidewinder II รุ6น Mica และรุ6น AIM-120B/C (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) ขีปนาวุธนำวิถี

แบบอากาศสู6พ้ืน (ASM) รุ6น AGM-65G Maverick และรุ6น Hakeem (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) ขีปนาวุธต6อต9านเรดารL 

(ARM) รุ6น AGM-88C HARM (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) จรวดร6อน (ALCM) รุ6น Black Shaheen (ไม6ปรากฏ

ข9อมูลจำนวน) และระเบิดนำวิถีทำลายภาคพ้ืนดินรุ6น Al Tariq และรุ6น GBU12/58 Paveway II (ไม6ปรากฏ

ข9อมูลจำนวน) 

 นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังประจำรัฐ 3 แห6งท่ีรับผิดชอบการปกปªองอธิปไตยของรัฐตนเปUนการเฉพาะ 

โดยมีสถานะเปUนกองบัญชาการระดับภาค (Regional Commands) ของ UDF ได9แก6 1) Abu Dhabi Defence 

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

เคร่ืองบินท้ิงระเบิด/ขับไล6รุ6น Hawker Hunter จำนวน 12 เคร่ือง 2) Dubai Defence Force (DDF) ของรัฐดูไบ 

กำลังพลเปUนทหารราบ รวมท้ังส้ินกว6า 20,000 นาย และ 3) Ras al Khaymah Defence Force (RAKDF) 

ของรัฐรอสอัลคอยมะฮL กำลังพลประมาณ 900 นาย 

 ส6วนกองกำลังพิเศษอ่ืน ๆ ได9แก6 1) กองกำลังปªองกันภัยทางอากาศ ไม6ปรากฏข9อมูลกำลังพล 

มีการประจำการขีปนาวุธแบบพ้ืนสู6อากาศ (SAM) พิสัยปานกลางรุ6น MIM-23B และรุ6น MIM-104F Patriot 

PAC-3 ขีปนาวุธแบบพ้ืนสู6อากาศ (SAM) พิสัยใกล9รุ6น Crotale และรุ6น Pantsir-S1 ขีปนาวุธแบบพ้ืนสู6อากาศ 

(SAM) แบบ Point-defence รุ6น RBS-70 รุ6น Rapier รุ6น Javelin รุ6น 9K38 Igla และรุ6น Mistral รวมท้ัง

ติดต้ังระบบปªองกันขีปนาวุธระดับเพดานบินสูง (THAAD) ของสหรัฐฯ มาต้ังแต6ปy 2559 2) กองกำลังพิทักษL

ประธานาธิบดี (Presidential Guard) จำนวน 12,000 นาย โดยมีหน6วย Special Operations Command (SOC) 

ท่ีทำงานด9านต6อต9านการก6อการร9ายภายในประเทศโดยเฉพาะ มีการประจำการรถถัง (MBT) รุ6น Leclerc 

จำนวน 50 คัน รถทหารราบ (IFV) รุ6น BMP-3 จำนวน 200 คัน และรุ6น BTR-3U จำนวน 90 คัน และอาวุธ

ปล6อยต6อต9านรถถัง (MSL) แบบ self-propelled รุ6น HMMWV (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) 3) กองกำลัง Joint 

Aviation Command ไม6ปรากฏข9อมูลกำลังพล มีการประจำการอากาศยานและเฮลิคอปเตอรLรวมกว6า 37 เคร่ือง 

รวมถึงขีปนาวุธแบบอากาศสู6พ้ืน (ASM) และขีปนาวุธต6อต9านเรือ (AShM) หลายรุ6น และ 4) หน6วยรักษาความม่ันคง

ชายฝfgง (Critical Infrastructure and Coastal Protection Agency-CICPA) ซ่ึงอยู6ภายใต9การกำกับของกระทรวง 

มหาดไทย ไม6ปรากฏข9อมูลกำลังพล มีการประจำเรือลาดตระเวนและตรวจการณLชายฝfgง จำนวนรวมกว6า 110 ลำ 

 

ปgญหาด#านความม่ันคง 

 UAE ห6วงกังวลภัยคุกคามจากกลุ6มก6อการร9ายและกลุ6มการเมืองท่ีอิงอุดมการณLทางศาสนา

มาตลอด นับต้ังแต6หน6วยความม่ันคงของ UAE ซ่ึงได9รับความร6วมมือจากซาอุดีอาระเบีย สามารถจับกุมสมาชิก

ข6ายงานก6อการร9ายที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ6มอัลกออิดะฮLในคาบสมุทรอาระเบีย (Al Qaida in the Arabian 
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Peninsula-AQAP) ท่ีเคล่ือนไหวในเยเมน วางแผนจะดำเนินกิจกรรมท่ีเปUนภัยต6อเสถียรภาพของ UAE และ

ประเทศเพ่ือนบ9านอ่ืน ๆ รอบอ6าวอาหรับ เม่ือ ธ.ค.2555 กรณีดังกล6าวถือเปUนคร้ังแรกท่ี UAE ยอมรับว6าตกเปUน

เปªาโจมตีของ AQAP นอกจากน้ี เม่ือห9วงปy 2556 มีการจับกุมสมาชิกกลุ6ม Muslim Brotherhood จากอียิปตLที่

เข9าไปจัดต้ังข6ายงานใน UAE ด9วยข9อหาพยายามโค6นล9มรัฐบาล UAE เน่ืองจากตรวจพบการชักชวนชาวอียิปตLใน 

UAE เข9าร6วมเปUนสมาชิกผ6านการจัดการฝµกอบรมให9ความรู9เก่ียวกับการจัดการเลือกต้ังและวิธีการโค6นล9มระบอบ

การปกครองเดิม จัดตั้งบริษัทใน UAE เพื่อจัดหาเงินทุนส6งกลับไปอียิปตL และรวบรวมข9อมูลด9านการทหาร

ของ UAE ขณะท่ีการขยายตัวของกลุ6ม Islamic State (IS) ในอิรักและซีเรีย เม่ือปy 2557 ยังเปUนภัยคุกคาม

ความม่ันคงท่ี UAE ให9ความสำคัญและติดตามความเคล่ือนไหวสมาชิกข6ายงานก6อการร9ายของกลุ6ม IS ท่ีอาจเข9าไป

เคล่ือนไหวใน UAE เช6น การจับกุมผู9ต9องหารวม 41 คน ในจำนวนน้ีเปUนชาว UAE 38 คน เม่ือ ส.ค.2558 

ข9อหาจัดต้ังองคLกรก6อการร9าย ดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข9องกับการก6อการร9ายใน UAE และเข9าร6วมกล6ุมก6อการร9าย

ท้ังกลุ6ม IS กลุ6มอัลกออิดะฮL และกลุ6ม AQAP และการตัดสินลงโทษจำคุก 10 ปy ชายชาวฟ̈ลิปป̈นสLซ่ึงเปUนแรงงาน

ต6างชาติใน UAE เม่ือ ก.ค.2562 ข9อหาเข9าร6วมและเผยแพร6อุดมการณLของกล6ุม IS ผ6านส่ือสังคมออนไลนL 

 ปfญหาความม่ันคงระหว6างประเทศ UAE มีปfญหาข9อพิพาทดินแดนในการอ9างกรรมสิทธ์ิเหนือ

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

อิหร6านใช9กำลังเข9ายึดครองต้ังแต6 30 พ.ย.2514 อย6างไรก็ดี UAE ปฏิเสธท่ีจะใช9กำลังตอบโต9อิหร6าน และพยายาม

แก9ไขข9อพิพาทด9วยการนำปfญหาเข9าสู6การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว6างประเทศ แต6ไม6ได9รับการตอบสนอง

จากอิหร6านจนถึงปfจจุบัน 

 

สมาชิกองค@การระหว0างประเทศ ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, BIS, CAEU, CICA, FAO, G-77, GCC, IAEA, 

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

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

UNIDO,UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO นอกจากน้ียังเปUนผู9สังเกตการณLของ OIF 

 

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี  รัฐบาล UAE ให9ความสำคัญกับการส6งเสริมการวิจัย เพื่อเปUนรากฐาน

การพัฒนาประเทศ โดยจัดต้ังสถาบันวิจัย เช6น CERT Research Centers และ Masdar Institute of Science 

and Technology เพ่ือรองรับเปªาหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี นอกจากน้ี ยังมีโครงการ

ก6อสร9าง Masdar City หรือเมืองเศรษฐกิจใหม6 (New Economic City-NEC) ท่ีรัฐอาบูดาบี มูลค6า 15,000 

ล9านดอลลารLสหรัฐ เพ่ือเปUนแหล6งทดลองเทคโนโลยีใหม6 ๆ ในภาคพลังงาน เช6น การนำเอาพลังงานแสงอาทิตยL

มาใช9ผลิตกระแสไฟฟªา และการกล่ันน้ำทะเลเปUนน้ำจืด ท้ังน้ี Masdar City ได9รับเลือกให9เปUนท่ีต้ังของทบวง

การพลังงานหมุนเวียนระหว6างประเทศ (International Renewable Energy Agency-IRENA) ซ่ึงส6งเสริม

การพัฒนาและการใช9พลังงานทดแทนทุกรูปแบบต้ังแต6 มิ.ย.2552  

 รัฐบาล UAE ยังให9ความสำคัญกับการพัฒนาและส6งเสริมเทคโนโลยีด9านอวกาศ โดย UAE 

ประสบความสำเร็จในการส6งดาวเทียม DubaiSat-1 ข้ึนสู6วงโคจรเม่ือปy 2551 และ DubaiSat-2 ข้ึนสู6วงโคจร
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เม่ือปy 2556 ต6อมาได9จัดตั ้ง Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) เมื ่อ เม.ย.2558 และ

ประสบความสำเร็จในการส6งดาวเทียม KhalifaSat ซึ่งเปUนดาวเทียมสังเกตการณLดวงใหม6ที่พัฒนาและ

ผลิตโดยวิศวกรชาว UAE ขึ้นสู6วงโคจรเมื่อ ต.ค.2561 และส6งนักบินอวกาศ UAE ข้ึนไปปฏิบัติภารกิจบนสถานี

อวกาศนานาชาติเปUนคร้ังแรกของประเทศเม่ือ ก.ย.2562 รวมท้ังยังริเร่ิมโครงการ Hope ซ่ึงมีเปªาหมายพัฒนา

และส6งยานอวกาศไร9คนขับไปดาวอังคาร โดย UAE ประสบความสำเร็จในการส6งยานสำรวจอวกาศไร9นักบินบังคับ 

Hope Probe (หรือ Alma ในภาษาอาหรับ) ของศูนยLอวกาศ Mohammed Bin Rashid (MBRSC) หน6วยงาน

ด9านอวกาศของ UAE เดินทางเข9าสู6วงโคจรรอบดาวอังคาร เปUนผลสำเร็จเม่ือ 9 ก.พ.2564 ส6งผลให9 UAE เปUน

ชาติอาหรับประเทศแรกและประเทศท่ี 5 ของโลก ท่ีประสบความสำเร็จในการส6งยานอวกาศไปยังดาวอังคาร 

ทั้งนี้ Hope Probe เปUน 1 ใน 3 ยานและดาวเทียมสำรวจอวกาศที่ UAE พัฒนาและสร9างขึ้น เพ่ือส6งไปยัง

ดาวอังคาร ต้ังแต6ปy 2563 มีภารกิจหลัก คือ การเก็บข9อมูลช้ันบรรยากาศและสภาพภูมิศาสตรLของดาวอังคาร 

โดยโครงการสำรวจดาวอังคารเปUนส6วนหน่ึงในความพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพด9านวิทยาศาสตรLและ

เทคโนโลยีของ UAE ซ่ึงยังต้ังเปªาจะสร9างอาณานิคมบนดาวอังคารให9สำเร็จภายในปy 2660 

 UAE ยังให9ความสำคัญกับเทคโนโลยีปfญญาประดิษฐL (Artificial Intelligence-AI) เน่ืองจาก

คาดการณLว6า AI จะเปUนตัวขับเคล่ือนใหม6ของเศรษฐกิจโลกและ UAE ภายในปy 2573 โดยเม่ือ ต.ค.2562 UAE 

ริเร่ิมจัดต้ัง Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) ซ่ึงเปUนมหาวิทยาลัย

ด9าน AI ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมุ6งเน9นการวิจัยและพัฒนา AI ข้ันสูงแห6งแรกของโลก โดยเป̈ดรับนักศึกษาอย6าง

เปUนทางการต้ังแต6 ก.ย.2563 นอกจากน้ี รัฐบาล UAE ยังมุ6งพัฒนาโครงการด9านนิวเคลียรLเพ่ือเปUนพลังงานทางเลือก 

โดยบริษัท Nawah Energy Company ภายใต9การกำกับดูแลของ Emirates Nuclear Energy Corporation 

(ENEC) ของ UAE ร6วมมือกับ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ของเกาหลีใต9 ก6อสร9างโรงไฟฟªา 

Barakah ซ่ึงเปUนโรงไฟฟªาพลังนิวเคลียรLแห6งแรกของ UAE และของโลกอาหรับ ต้ังอยู6ในภูมิภาค Al Dhafrah 

ของรัฐอาบูดาบี เร่ิมเป̈ดใช9งานงานเคร่ืองปฏิกรณLนิวเคลียรLหมายเลข 1 ของโรงไฟฟªาดังกล6าวแล9วเม่ือ 2 ส.ค.2563 

หากโครงการเสร็จสมบูรณLจะมีกำลังผลิตไฟฟªาสูงถึง 5,600 เมกกะวัตตL 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท6าอากาศยานจำนวน 43 แห6ง โดยมีท6าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ 

ได9แก6 ท6าอากาศยาน Abu Dhabi กับ Al Ain ในรัฐอาบูดาบี ท6าอากาศยานประจำรัฐดูไบ (เม่ือปy 2565 คาดการณL

ว6าจะมีผู9โดยสารเดินทางผ6านมากกว6า 62 ล9านคน) ท6าอาศยานประจำรัฐฟุญัยเราะฮL รัฐรอสอัลคอยมะฮL และ

รัฐชารLจาหL นอกจากน้ี ยังมีท6าเรือสำคัญ ได9แก6 ท6าเรือ Mina Zayed ท่ีอาบูดาบี ท6าเรือ Al Fujairah ท่ีฟุญัยเราะฮL 

ท6าเรือ Mina Jabal Ali ท6าเรือ Mina Rashid ท่ีดูไบ ท6าเรือ Mina Saqr ท่ีรอสอัลคอยมะฮL และท6าเรือ 

Khawr Fakkan ท่ีชารLจาหL ถนนระยะทาง 4,080 กม. (ข9อมูลต้ังแต6ปy 2551) ท6อส6งผลิตภัณฑLป¨โตรเลียม

ระยะทาง 7,639 กม. และท6อส6งน้ำจืดระยะทาง 99 กม. (ข9อมูลเมื่อปy 2558) การโทรคมนาคม: มีโทรศัพทL

พ้ืนฐานให9บริการประมาณ 2.38 ล9านเลขหมาย โทรศัพทLเคล่ือนท่ีประมาณ 18.37 ล9านเลขหมาย จำนวนผู9ใช9

อินเทอรLเน็ต 100% ของจำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ (ประมาณการปy 2563 สหภาพโทรคมนาคม)          

รหัสประเทศโทรศัพทLทางไกลระหว6างประเทศ +971 รหัสอินเทอรLเน็ต .ae 
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การเดินทาง  สายการบินของไทยให9บริการเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ดูไบ (ท6าอากาศยานนานาชาติดูไบ) 

ทุกวัน วันละ 2 เท่ียวบิน ส6วนสายการบินของ UAE ท่ีบินตรงมาไทย ได9แก6 สายการบิน Etihad ให9บริการ

เท่ียวบินตรงทุกวัน ระหว6างอาบูดาบี (ท6าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี) กับกรุงเทพฯ และจังหวัดท6องเท่ียว

สำคัญของไทย เช6น ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม6 และสายการบิน Emirates ให9บริการเที ่ยวบินตรงทุกวัน 

ระหว6างดูไบกับกรุงเทพฯ และภูเก็ต เวลาท่ี UAE ช9ากว6าไทย 3 ชม. คนไทยท่ีต9องการเดินทางเข9า UAE ต9องขอรับ

การตรวจลงตรา โดยการตรวจลงตราประเภท Visit Visa สามารถพำนักอยู6ใน UAE ได9 60 วัน และขยาย

ระยะเวลาได9 แต6รวมเวลาพำนักแล9วจะต9องไม6เกิน 90 วัน ประเภท Tourist Visa สามารถพำนักอยู6ใน UAE ได9 

30 วัน แต6ไม6สามารถขยายระยะเวลาได9 และประเภท Multiple Entry Visa สำหรับผู9ท่ีติดต6อธุรกิจกับบริษัท

ท่ีมีช่ือเสียงใน UAE และจะต9องเดินทางเข9า UAE บ6อยคร้ัง การตรวจลงตราประเภทน้ีมีอายุ 6 เดือน สามารถ

พำนักอยู6ใน UAE ได9คร้ังละ 30 วัน แต6ไม6สามารถขยายระยะเวลาพำนักได9 และจะต9องเดินทางเข9า UAE     

โดยขอรับการตรวจลงตราประเภท Visit Visa ก6อนเพ่ือดำเนินการขอ Multiple Entry Visa ท้ังน้ี การขอรับ

การตรวจลงตราทุกประเภทต9องมีผู9อุปถัมภL (Sponsor) โดยสามารถขอให9โรงแรม สายการบิน บริษัทท6องเท่ียว 

และหน6วยงานใน UAE ท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย UAE เปUนผู9อุปถัมภLได9 เว็บไซตL

ท6องเท่ียวรัฐอาบูดาบี https://www.visitabudhabi.ae/int-en/ รัฐดูไบ http://www.visitdubai.com/en 

 

สถานการณ@สำคัญท่ีน0าติดตาม 

  1) การฟ³·นฟูความสัมพันธLระหว6าง UAE กับอิสราเอล หลังจาก UAE เปUนประเทศแรกใน     

รัฐรอบอ6าวอาหรับ และประเทศท่ีสามในกลุ6มประเทศอาหรับมุสลิมในตะวันออกกลาง ท่ีตัดสินใจฟ³·นฟู

ความสัมพันธLทางการทูตระดับปกติกับอิสราเอล ซ่ึงเปUนคู6ขัดแย9งของประเทศอาหรับมุสลิมในตะวันออกกลาง

จากปfญหาอิสราเอลยึดครองดินแดนปาเลสไตนLมาต้ังแต6ปy 2510 โดยท้ังสองประเทศลงนามข9อตกลงเพ่ือ

สถาปนาความสัมพันธLอย6างเปUนทางการ ท่ีสหรัฐฯ เม่ือ 15 ก.ย.2563 ท้ังน้ี การดำเนินการดังกล6าวของ UAE 

สะท9อนการเปล่ียนแปลงการดำเนินนโยบายการต6างประเทศต6ออิสราเอล ท่ีมีสหรัฐฯ ซ่ึงเปUนพันธมิตรใกล9ชิด

ของ UAE และอิสราเอล ให9การสนับสนุน โดยสหรัฐฯ อาจช้ีนำ UAE ว6าการฟ³·นฟูความสัมพันธLทางการทูตกับ

อิสราเอล จะเปUนโอกาสให9 UAE แสดงบทบาทผู9นำประเทศโลกอาหรับและมุสลิมท่ีจะช6วยผลักดันการเจรจา

สันติภาพระหว6างอิสราเอลกับปาเลสไตนL ให9บรรลุผลและนำไปสู6การยุติความขัดแย9งได9 

 2) ท6าทีและการดำเนินการของ UAE ต6อสถานการณLสู9รบในเยเมน หลังจากความขัดแย9ง

ระหว6างรัฐบาลเยเมนกับ Southern Transitional Council (STC) กลุ6มแบ6งแยกดินแดนในภาคใต9ของเยเมน   

ท่ีได9รับการสนับสนุนด9านการทหารจาก UAE คล่ีคลายในห9วงปy 2564 โดยความขัดแย9งดังกล6าวเปUนสถานการณL

แทรกซ9อน ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต6 ส.ค.2562 เน่ือง STC พยายามก6อรัฐประหารด9วยการบุกยึดค6ายทหารและทำเนียบ

ประธานาธิบดีในเมืองเอเดนทางภาคใต9 ซ่ึงเปUนฐานท่ีม่ันและเมืองหลวงช่ัวคราวของรัฐบาล โดยมีสาเหตุจาก

ความไม6พอใจท่ีพรรค Islamist Islah แกนนำของรัฐบาลเยเมนเข9าไปมีอำนาจในรัฐบาลท9องถ่ินทางภาคใต9ของ

เยเมน นำไปสู6การเผชิญหน9าทางทหารในพ้ืนท่ีภาคใต9 ทำให9ซาอุดีอาระเบียต9องเข9ามาเปUนคนกลางเจรจา       

จน STC กับรัฐบาลเยเมนบรรลุข9อตกลงทางการเมืองเพ่ือยุติความขัดแย9งได9 ขณะท่ีการสู9รบระหว6างรัฐบาลเยเมน
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กับกลุ6มกบฏชาวชีอะฮLเผ6าฮูษีในภาคเหนือของเยเมนยังไม6คล่ีคลาย ท้ังน้ี UAE ร6วมมือกับซาอุดีอาระเบียส6ง  

กองกำลังภาคพ้ืนดินเข9าไปช6วยรัฐบาลเยเมนสู9รบกับกลุ6มกบฏเผ6าฮูษี (เช่ือว6าได9รับการสนับสนุนจากอิหร6าน) 

ต้ังแต6ปy 2558 และประกาศเม่ือ 30 ต.ค.2562 ว6าจะถอนกองกำลังของตนออกจากเยเมน แต6ยังยืนยันจะร6วมมือ

กับซาอุดีอาระเบียเพ่ือปราบปรามกลุ6มก6อการร9ายในเยเมนต6อไป  

 

ความสัมพันธ@ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส@ 

 ไทยและ UAE สถาปนาความสัมพันธLทางการทูตระหว6างกันเม่ือ 12 ธ.ค.2518 ก6อนท่ีไทยจะเป̈ด

สถานกงสุลใหญ6 ณ เมืองดูไบเม่ือ ม.ค.2535 และเป̈ด สอท. ณ กรุงอาบูดาบี เม่ือ 3 พ.ย.2537 ขณะท่ี UAE 

เป¨ด สอท. ณ กรุงเทพฯ เมื่อ เม.ย.2541 โดยมีความสัมพันธLที่ดีต6อกันมาโดยตลอด ด9านการเมือง UAE เปUน

หน่ึงในมิตรประเทศท่ีสนับสนุนไทยในการทำความเข9าใจกับองคLการความร6วมมืออิสลาม (OIC) เก่ียวกับปfญหา

ความรุนแรงในภาคใต9ของไทยเปUนอย6างดีมาตลอด โดยนับต้ังแต6สถาปนาความสัมพันธL ไทยและ UAE มีการเยือน

ท่ีสำคัญระหว6างกันในระดับพระราชวงศLและรัฐบาลหลายคร้ัง  

 การเยือน UAE อย6างเปUนทางของฝzายไทยคร้ังหลังสุด คือ การเยือน UAE ของ ดร.เฉลิมชัย 

ศรีอ6อน รมว.กระทรวงเกษตรฯ พร9อมคณะฯ ตามคำเชิญของคณะกรรมการบริหารสมาคมพืชสวนระหว6างประเทศ 

(AIPH) เพ่ือเข9าร6วมการประชุม Spring Meeting ของ AIPH ระหว6าง 6-2 มี.ค.2565 และพิจารณาข9อเสนอใน

การสนับสนุนไทยเปUนเจ9าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่ จ.อุดรธานี ในปy 2569 และที่ จ.นครราชสีมา ใน

ปy 2572 และการเยือน UAE ของนายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.กระทรวงแรงงาน เพื่อคณะฯ เพื่อเยี่ยมคารวะและ

หารือกับ ดร.Abdulrahman Addulmannan Al Awar รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษยLฯ UAE เก่ียวกับการ

ผลักดันการจัดทำบันทึกความเข9าใจ (MoU) เก่ียวกับการจัดส6งแรงงานไทยเข9ามาทำงานใน UAE ส6วนฝzาย 

UAE เยือนไทยอย6างเปUนทางการคร้ังหลังสุด คือ การเยือนไทยของนาย Abdulnasser Jamal Alshaali ผู9ช6วย

รัฐมนตรีกระทรวงการต6างประเทศ ด9านเศรษฐกิจและการค9า UAE ในฐานะแขกของกระทรวงการต6างประเทศ

ไทย พร9อมคณะผู9แทนภาครัฐและคณะนักธุรกิจ UAE ระหว6าง 18-20 มิ.ย.2565 เพ่ือกระชับความสัมพันธL

ระหว6างสองประเทศ โดยเฉพาะความร6วมมือด9านการค9าและการลงทุน  

 ความร6วมมือด9านความม่ันคง UAE เปUนฝzายริเร่ิมขอเป̈ดความร6วมมือด9านความม่ันคงกับไทย 

โดยกระทรวงการต6างประเทศไทยเปUนเจ9าภาพจัดการประชุมระดับนโยบายว6าด9วยความร6วมมือด9านความม่ันคง

ระหว6างไทย-UAE คร้ังท่ี 1 ท่ีกรุงเทพฯ ระหว6าง 29 ก.ค.-1 ส.ค.2551 ฝzาย UAE มี ออท.Tariq Ahmed Al Heidan 

รองปลัดกระทรวงการต6างประเทศ UAE ฝzายการเมืองเปUนหัวหน9าคณะ โดยการประชุมมุ6งเน9นการแลกเปล่ียน

ประสบการณLเก่ียวกับภัยคุกคามต6อความม่ันคงของแต6ละประเทศ เช6น การปªองกันและปราบปรามการค9ามนุษยL 

การต6อต9านการก6อการร9าย และการปªองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 ความร6วมมือด9านเศรษฐกิจทั้งสองฝzายริเร่ิมการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร6วมว6าด9วย

ความร6วมมือทางเศรษฐกิจ การค9าและวิชาการ ต้ังแต6ปy 2559 โดย UAE เปUนประตูการค9าและคู6ค9าอันดับหน่ึง

ของไทยในตะวันออกกลางมาตั้งแต6ปy 2541 จนถึงปfจจุบัน สำหรับการค9าระหว6างไทย-UAE เม่ือปy 2564 มี

มูลค6า 11,974.97 ล9านดอลลารLสหรัฐ (383,126.79 ล9านบาท) เพิ่มขึ้นจากเมื่อปy 2563 ที่มีมูลค6า 7,415.14 
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ล9านดอลลารLสหรัฐ (231,429.50 ล9านบาท) โดยปy 2564 ไทยส6งออกมูลค6า 2,799.01 ล9านดอลลารLสหรัฐ 

(88,330.77 ล9านบาท) และนำเข9ามูลค6า 9,175.96 ล9านดอลลารLสหรัฐ (294,796.02 ล9านบาท) ซ่ึงไทยเปUนฝzาย

ขาดดุลการค9า 6,376.94 ล9านดอลลารLสหรัฐ (206,465.24 ล9านบาท) ขณะที่ห9วง ม.ค.-ก.ย.2565 การค9า

ระหว6างไทย-UAE มีมูลค6าประมาณ 16,561.47 ล9านดอลลารLสหรัฐ (569,525.21 ล9านบาท) โดยไทยส6งออก

มูลค6า 2,575.24 ล9านดอลลารLสหรัฐ (87,819.72 ล9านบาท) และนำเข9ามูลค6า 13,986.23 ล9านดอลลารLสหรัฐ 

(481,705.50 ล9านบาท) โดยไทยยังคงเปUนฝzายขาดดุลการค9า 

 สินค9าส6งออกสำคัญ ได9แก6 รถยนตL อุปกรณLและส6วนประกอบ เคร่ืองปฏิกรณLนิวเคลียรL บอยเลอรL 

เคร่ืองจักร เคร่ืองใช9กลและส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณLไฟฟªาและส6วนประกอบ

ของเครื่องดังกล6าว ไข6มุกธรรมชาติหรือไข6มุกเลี้ยง อัญมณีและเครื่องประดับ ไม9และของทำด9วยไม9 ถ6านไม9 

ของปรุงแต6งจากเน้ือสัตวL ปลาหรือสัตวLน้ำ พลาสติกและของท่ีทำด9วยพลาสติก อะลูมิเนียมและของทำด9วย

อะลูมิเนียม ธัญพืช กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด9วยเย่ือกระดาษ สินค9านำเข9าสำคัญจาก UAE ได9แก6 

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป สินแร6โลหะอ่ืน ๆ ไข6มุกธรรมชาติหรือไข6มุกเล้ียง อัญมณีและเคร่ืองประดับ อะลูมิเนียม

และของทำด9วยอะลูมิเนียม พลาสติกและของท่ีทำด9วยพลาสติก สังกะสีและของทำด9วยสังกะสี เหล็กและเหล็กกล9า 

ยาสูบและผลิตภัณฑLท่ีใช9แทนยาสูบ ของทำด9วยเหล็กหรือเหล็กกล9า เคร่ืองปฏิกรณLนิวเคลียรL บอยเลอรL เคร่ืองจักร 

เคร่ืองใช9กลและส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว รถยนตL อุปกรณLและส6วนประกอบ 

 ด9านพลังงาน ไทยนำเข9าน้ำมันดิบจาก UAE มากเปUนอันดับ 1 ของน้ำมันดิบท่ีไทยนำเข9าจากท่ัวโลก 

(ประมาณ 40%) และจากตะวันออกกลาง (ประมาณ 60%) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเข9าน้ำมันดิบ

จาก Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ด9วยสัญญาซ้ือขายแบบรัฐต6อรัฐต้ังแต6ปy 2537 ด9านการ

ท6องเท่ียว UAE เปUนตลาดการท6องเท่ียวสำคัญของไทยในตะวันออกกลาง นอกเหนือจากอิสราเอลและอิหร6าน 

โดยมีชาว UAE เดินทางมาไทยปyละมากกว6า 100,000 คน อย6างไรก็ดี ห9วงปy 2563 เกิดการแพร6ระบาดของโรค 

COVID-19 ท่ัวโลก ส6งผลให9ท่ัวโลก รวมถึงไทยและ UAE ใช9มาตรการจำกัดการเดินทางเข9า-ออกประเทศ ทำให9มี

ชาว UAE เดินทางมาไทย ลดลงอยู6ท่ีประมาณ 7,700 คน และห9วงปy 2564 ลดลงอยู6ท่ี 2,000-3,000 คน ขณะที่

ห9วง ม.ค.-ก.ย.2565 มีชาว UAE เดินทางมาไทย รวม 45,415 คน (ข9อมูลเมื่อ ต.ค.2565 ของกระทรวงการ

ท6องเท่ียวฯ ไทย) นอกจากน้ี ยังมีชาวไทยอยู6ใน UAE ประมาณ 7,000 คน ในจำนวนน้ี 5,228 คน (ข9อมูลปy 2564 

ของกระทรวงแรงงานไทย) เปUนแรงงานฝyมือท่ีทำงานภาคอุตสาหกรรม ป̈โตรเคมี ธุรกิจบริการ อาทิ พนักงาน

นวดสปา และธุรกิจก6อสร9างในรัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี นอกจากน้ี ยังมีนักเรียนและนักศึกษาจำนวนหน่ึง  

 การลงทุนใน UAE ของเอกชนไทย เครือโรงแรมดุสิตธานีลงนามสัญญารับบริหารโรงแรม

ระดับ 5 ดาวท่ีดูไบ เปUนระยะเวลา 15 ปy โดยเร่ิมเป̈ดให9บริการต้ังแต6 ม.ค.2544 ในช่ือ “ดุสิตดูไบ” ซ่ึงเปUน

โรงแรมระดับ 5 ดาวแห6งแรกในตะวันออกกลางท่ีบริหารงานโดยเครือโรงแรมเอเชีย และยังมีโรงแรมเซ็นทารา 

เดร6า ไอสLแลนดL บีช รีสอรLท ดูไบ เครือโรงแรมเซ็นทาราที่ีเป̈ดให9บริการต้ังแต6ปy 2563 ส6วนภาคธุรกิจบริการด9าน

การแพทยLของไทยซ่ึงเปUนท่ีนิยมของชาว UAE โรงพยาบาลบำรุงราษฎรLเข9าไปดำเนินการบริหารโรงพยาบาลรัฐ

ของอาบูดาบี ขณะท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพร6วมทุนกับบริษัท Royal Group ซ่ึงเปUนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยL

ของราชวงศLแห6งรัฐอาบูดาบี สร9างโรงพยาบาล Royal Bangkok Hospital ขนาด 300 เต ียงในอาบูดาบี         
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เป̈ดดำเนินการเม่ือปy 2555 รวมท้ังเป̈ดคลินิก 1 แห6งบนเกาะรีม (Reem) ในอาบูดาบี (เปUนพ้ืนท่ีถมทะเลเพ่ือ

ก6อสร9างอาคารสำนักงาน ท่ีพักอาศัยครบวงจร) มีแพทยLและพยาบาลเปUนชาวไทยท้ังหมด นอกจากน้ี ยังมีการลงทุน

ของบริษัท เจริญโภคภัณฑL และบริษัทในภาคธุรกิจก6อสร9าง ได9แก6 บริษัทสยามซีเมนตL บริษัทอิตัล-ไทย บริษัท

เพาเวอรLไลนL และบริษัทชิโน-ไทย โดยท้ังสองฝzายมีการจัดต้ังสภาธุรกิจไทย-ดูไบ (Thai-Dubai Business 

Council) เม่ือปy 2553 เพ่ือเปUนกลไกสำคัญในการให9ข9อมูลและความช6วยเหลือ รวมท้ังเสริมสร9างความเข9มแข็ง

ในการรวมกลุ6มของภาคเอกชนไทยในดูไบ 

  การเข9าไปลงทุนของเอกชนไทยในภาคธุรกิจพลังงานท่ี UAE ปfจจุบัน บริษัท PTTEP MENA 

Limited ซ่ึงเปUนบริษัทย6อยของบริษัท ปตท.สผ. และร6วมทุนกับบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. ซ่ึงเปUนบริษัทย6อย

ของบริษัท Eni ผู9ผลิตน้ำมันและก¦าซธรรมชาติรายใหญ6ของอิตาลี ได9รับสัมปทานการสำรวจและผลิต

ป̈โตรเลียมและก¦าซธรรมชาติในแปลงสำรวจ Offshore 1 และ Offshore 2 ซ่ึงต้ังอยู6นอกชายฝfgงทะเลทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ของ UAE โดยลงนามสัญญาสัมปทานกับบริษัท Abu Dhabi National 

Oil Company (ADNOC) ซ่ึงเปUนบริษัทน้ำมันแห6งชาติของ UAE เม่ือ 12 ม.ค.2562  

 ส6วนการลงทุนของ UAE ในไทย ส6วนใหญ6เปUนการลงทุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยLและ

พลังงาน ได9แก6 โครงการสาธรสแควรLของกลุ6มบริษัท Istithmar Hotel FZE ดูไบ และ Islamic Hotel Chain ของ 

Al Mulla Group ดูไบ กลุ6มบริษัท Dubai Holdings ซ้ือหุ9นเพ่ิมทุนจำนวน 800 ล9านหุ9น (15%) จากบริษัทธนายง 

กลุ6มบริษัทดูไบเวิลดLถือหุ9นใหญ6ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอรLเนช่ันแนล เทอรLมินอล จำกัด (Laem Chabang 

International Terminal Co.Ltd.) ทำการบริหารจัดการคลังสินค9า C3 ของท6าเรือแหลมฉบัง กลุ6มบริษัท Jumeirah 

รับหน9าท่ีบริหารการลงทุนกับโครงการต6าง ๆ ในไทย เช6น โครงการ Jumeirah Private Phuket Island ท่ีภูเก็ต

และโครงการก6อสร9างโรงแรมริมแม6น้ำเจ9าพระยาตอนใต9 ในกรุงเทพฯ ฝfgงเดียวกับโรงแรมแชงกรี-ลา ส6วนการลงทุน

ในภาคธุรกิจพลังงาน บริษัท มูบาดาลา ป̈โตรเลียม ซ่ึงเปUนบริษัทด9านธุรกิจพลังงานขนาดใหญ6ของ UAE ได9รับ

สัมปทานขุดเจาะก¦าซและน้ำมันในอ6าวไทยมาต้ังแต6ปy 2547 การลงทุนด9านป̈โตรเลียมในไทยมีมูลค6ามากกว6า 

1,800 ล9านดอลลารLสหรัฐ (ประมาณ 54,000 ล9านบาท) นอกจากน้ี ยังมีการร6วมทุนกับบริษัทไทยรายอ่ืน ๆ อาทิ 

บริษัท Depa United Group ของดูไบกับบริษัทผลิตพรม (ไทป̈ง) 

 ความตกลงท่ีสำคัญระหว6างไทยกับ UAE ได9แก6 ความตกลงว6าด9วยการบริการเดินอากาศระหว6างกัน 

(20 มี.ค.2533) ความตกลงว6าด9วยการยกเว9นการเก็บภาษีซ9อน (1 มี.ค.2543) ความตกลงว6าด9วยความร6วมมือ

ทางเศรษฐกิจการค9าและวิชาการ (22 เม.ย.2550) บันทึกความเข9าใจว6าด9วยความร6วมมือด9านแรงงาน (1 พ.ย.2550) 

และความตกลงว6าด9วยความร6วมมือด9านความม่ันคง (19 ก.พ.2552) บันทึกความเข9าใจระหว6างโรงพยาบาล

กรุงเทพกับกรมสุขภาพ UAE ว6าด9วยการส6งตัวผู9ปzวยจาก UAE มารับการรักษาในไทย (ส.ค.2547) บันทึกความเข9าใจ

ว6าด9วยความร6วมมือและการแลกเปล่ียนข9อมูลระหว6าง Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA) 

กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยLและตลาดหลักทรัพยLของไทย (16 ก.ค.2550) บันทึกความเข9าใจ

ระหว6างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส6งและจราจร กระทรวงคมนาคม กับบริษัท Dubai World ว6าด9วย

การให9ความช6วยเหลือแบบให9เปล6า เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาท6าเรือชายฝfgงทะเลอันดามัน และสะพานเช่ือม

ท6าเรือฝfgงอ6าวไทย (22 พ.ค.2551) ความตกลงว6าด9วยความร6วมมือด9านความม่ันคงระหว6างรัฐบาลไทยกับ
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รัฐบาลแห6งสหรัฐอาหรับเอมิเรตสL เพ่ือส6งเสริมการแลกเปล่ียนข9อมูลด9านอาชญากรรมระหว6างกัน (23 ก.พ.2558) 

ความตกลงระหว6างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห6งสหรัฐอาหรับเอมิเรตสL เพ่ือส6งเสริมและคุ9มครองการลงทุน เพ่ือช6วย

อำนวยความสะดวกและคุ9มครองการลงทุนของนักลงทุนชาวต6างชาติในไทย (23 ก.พ.2558) บันทึกความเข9าใจ

ว6าด9วยการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว6างกระทรวงการต6างประเทศของไทย กับกระทรวงการต6างประเทศและ

ความร6วมมือระหว6างประเทศแห6งสหรัฐอาหรับเอมิเรตสL (12 พ.ค.2559) ความตกลงว6าด9วยความร6วมมือ

ด9านวัฒนธรรมระหว6างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลแห6งสหรัฐอาหรับเอมิเรตสL ( 21 มี.ค.2562) 

 

------------------------------------------------ 
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เชค มุฮัมมัด บิน ซายิด อาลนะห@ยาน 

(His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรสตL (UAE) และเจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบี 

   

พระราชสมภพ   11 มี.ค.2504 (พระชนมายุ 62 พรรษา/ปy 2566) ท่ีเมืองอัลอัยนL รัฐอาบูดาบี  

    ใน Trucial States เปUนพระราชโอรสองคLโตในเชค ซายิด บิน สุลฏอน  

อาลนะหLยาน เจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบี และประธานาธิบดีองคLแรกของ UAE 

กับ เชคา ฟาติมะฮL บินติ มุบาร็อก อาลกิตบี พระชายาองคLท่ี 3 ท้ังน้ี เชค 

ซายิด พะราชบิดาทรงสืบเช้ือสายจากเผ6าบะนียาส เผ6าท่ีใหญ6ท่ีสุดและ    

ทรงอิทธิพลท่ีสุดใน UAE 

 

ศาสนา    อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ    ทรงอภิเษกสมรสกับเชคา ซะลามะอL  บินติ ฮัมดัร อาลนะหLยาน เม่ือปy 2524 

  ทรงมีพระราชโอรส 4 พระองคL และพระราชธิดา 5 พระองคL และทรง 

 รับบุตรบุญธรรมหญิง 2 คน พระราชโอรสองคLโต คือ เชค คอลิด บิน มุฮัมมัด   

 บิน ซายิด อาลนะหLยาน (พระชันษา 41 พรรษา/ปy 2566) ประธาน 

 คณะกรรมการและสมาชิกสภาบริหารรัฐอาบูดาบี คณะกรรมการสภาสูงสุด 

ด9านการเงินและเศรษฐกิจรัฐอาบูดาบี ประธานคณะกรรมการบริหารของ 

ADNOC ซ่ึงเปUนบริษัทน้ำมันแห6งชาติของ UAE  

 

การศึกษา    - โรงเรียนประจำเมืองอัลอัยนL รัฐอาบูดาบี โดยห9วงป̈ดเทอมฤดูร9อน  

ทรงเดินทางไปศึกษาท่ีโรงเรียนประจำ Gordonstoun ในสกอตแลนดL  

ซ่ึงมีช่ือเสียงจากการท่ีมีสมาชิกราชวงศLอังกฤษหลายพระองคL ทรงเข9ารับ

การศึกษาท่ีโรงเรียนดังกล6าว  
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    - เม่ือพระชนมายุ 18 พรรษา ทรงเข9าศึกษาวิชาทหารท่ี Royal Military  

 Academy Sandhurst สหราชอาณาจักร และทรงสำเร็จการศึกษาเม่ือปy   

 2522 โดยหลักสตูรท่ีทรงศึกษา ได9แก6 หลักสูตรผู9ปฏิบัติการประจำยานเกราะ 

 ข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการบินข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรนักกระโดดร6มชูชีพ และ 

 หลักสูตรการบินยุทธวิธี  

 

ประวัติการทรงงาน 

ปy 2522    - ทรงเร่ิมเข9ารับราชการในกองกำลังพิทักษLประธานาธิบดี (Presidential  

    Guard)  ทอ. และกองกำลังปªองกันภัยทางอากาศ UAE  

ปy 2536    - ทรงได9รับแต6งต้ังให9ดำรงตำแหน6ง รองเสนาธิการกองทัพแห6งชาติ UAE 

ปy 2546    - ทรงได9รับการแต6งต้ังให9ดำรงตำแหน6งรองมกุฎราชกุมารรัฐอาบูดาบี 

ปy 2547    - ทรงได9รับการแต6งต้ังให9ดำรงตำแหน6ง มกุฎราชกุมารรัฐอาบูดาบี และ        

  ท่ีปรึกษาพิเศษของ เชค เคาะลีฟะฮL บิน ซายิด อาลนะหLยาน เจ9าผู9ครองรัฐ 

   อาบูดาบี และประธานาธิบดี UAE ซ่ึงเปUนพระเชษฐาต6างพระมารดา 

    - ประธานคณะกรรมการและสมาชิกสภาบริหารรัฐอาบูดาบี 

    - สมาชิกของสภาป̈โตรเลียมสูงสุด  

ปy 2548    - ทรงได9รับแต6งต้ังให9ดำรงตำแหน6งรองผู9บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพ 

    แห6งชาติ UAE ยศพลโท 

ปy 2565    - เสด็จข้ึนครองราชยLเปUนเจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบีพระองคLท่ี 15 และ 

    ประธานาธิบดีองคLท่ี 3 ของ UAE ต6อจาก เชค เคาะลีฟะฮL ท่ีเสด็จสวรรคต 

    เม่ือ 13 พ.ค.2565  

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - ห9วงท่ียังทรงพระเยาวL พระราชบิดาทรงส6งพระองคLไปศึกษาท่ี Royal  

    Academy ท่ีกรุงราบัต โมร็อกโก โดยปกป̈ดสถานะเพ่ือไม6ให9พระองคLได9รับ 

  การปฏิบัติในฐานะสมาชิกพระราชวงศL เน่ืองจากพระราชบิดาทรงต9องการ 

 ให9พระราชโอรสได9ประสบการณLและฝµกฝนวินัย ทำให9ทรงต9องใช9ชีวิตแบบ 

 สามัญชน เช6น ทรงต9องทำงานเปUนพนักงานเสิรLฟในร9านอาหารท9องถ่ิน  

 ทำอาหารเพ่ือรับประทานและซักเส้ือผ9าด9วยพระองคLเอง  

    - ห9วงท่ีทรงศึกษาท่ี Royal Military Academy Sandhurst สหราชอาณาจักร  

    ทรงเปUนพระสหายสนิทกับ เติงกู อับดุลเลาะหL สุลต6าน อะหLหมัด ชาหL  

    มกุฎราชกุมารแห6งรัฐปะหัง มาเลเซีย ซ่ึงปfจจุบันทรงดำรงตำแหน6งสมเด็จ 

    พระราชาธิบดีแห6งมาเลเซีย 

    - ทรงเปUนผู9ปกครองโดยพฤตินัยของรัฐอาบูดาบี ต้ังแต6ปy 2557 หลังจาก  
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    เชค เคาะลีฟะฮL เจ9าผู9ครองรัฐอาบูดาบี และประธานาธิบดี UAE ทรงมี 

    ปfญหาสุขภาพต6อเน่ือง และไม6สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได9ตามปกติ  

    ภายหลัง การประชวรด9วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และทรงต9องเข9า 

    รับการรักษาด9วยการผ6าตัดเม่ือ ม.ค.2557 

    - ทรงมีบัญชีทวิตเตอรLทางการ @MohamedBinZayed มีผู9ติดตาม        

    4.8 ล9านคน และบัญชี Instagram ทางการ mohamedbinzayed  

    มีผู9ติดตาม 3 ล9านคน ต้ังแต6ปy 2555 

 - ทรงสนพระทัยและช่ืนชอบการเล้ียงเหย่ียว จนเปUนแรงบันดาลใจให9ทรง  

ก6อ ต้ั ง Mohamed bin Zayed Falconry และ Desert Physiognomy 

School เพ่ือส6งเสริมและรักษาประเพณีการใช9เหย่ียวล6าสัตวL ซ่ึงเปUน

ประเพณีชาวอาหรับโบราณ นอกจากน้ี ยังทรงช่ืนชอบกวีนิพนธLภาษา

อาหรับ (Nabati) ของชาวเบดูอิน 

 

------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส@ 

 

ประธานาธิบดี Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 

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

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

 Al Maktoum 

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

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

รมว.กระทรวงการต6างประเทศ Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan 

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

รมว.กระทรวงกิจการคณะรัฐมนตรี Mohammed bin Abdullah Al Gergawi  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข และ รมต.แห6งรัฐ Dr. Abdulrahman bin Mohammad Naser Al Owais  

ด9านกิจการสภานิติบัญญัติแห6งชาติ 

รมว.กระทรวงพลังงานและโครงสร9างพ้ืนฐาน  Suhail bin Muhammad Al Mazrouei  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง  Dr. Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Dr. Ahmad Belhoul Al Falsi 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและเยาวชน Noura Bint Mohammed Al Kaabi 

รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชน Hessa Bint Essa Buhumaid 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ Abdullah bin Touq Al Mari 

รมว.กระทรวงการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ  Mariam bint Mohammed Almheiri 

และส่ิงแวดล9อม 

รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษยL Dr. Abdulrahman Bin Abdulrahman Al Awar 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi 

รมว.กระทรวงกิจการสภาสูงสุดแห6งสหพันธรัฐ Abdullah Muhair Al Ketbi 

รมต.แห6งรัฐ ด9านกิจการการคลัง Mohamed Hadi Al Hussaini 

รมต.แห6งรัฐ ด9านกิจการความร6วมมือระหว6างประเทศ Reem bint Ibrahim Al Hashemy  

รมต.แห6งรัฐ ด9านกิจการกลาโหม Mohammed bin Ahmed Al Bowardi 

รมต.แห6งรัฐ ด9านกิจการการศึกษาของรัฐ Sarah Bint Yousif Al Amiri 

และเทคโนโลยีข้ันสูง 

รมต.แห6งรัฐ ด9านกิจการการค9าระหว6างประเทศ Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 

รมต.แห6งรัฐ ด9านกิจการเยาวชน Shamma bint Sohail Faris Al Mazrui 

รมต.แห6งรัฐ ด9านกิจการการพัฒนารัฐบาล Ohood bint Khalfan Al Roumi 

และกิจการอนาคต 
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รมต.แห6งรัฐ ด9านปfญญาประดิษฐL เศรษฐกิจดิจิทัล Omar Bin Sultan Al Olama 

และ Remote Work Applications   

รมต.แห6งรัฐ ด9านการศึกษาปฐมวัย Sara Musallam 

รมต.แห6งรัฐ Dr. Maitha bint Salem Al Shamsi 

รมต.แห6งรัฐ Khalifa Bin Shaheen Al Marar 

รมต.แห6งรัฐ Ahmed Ali Al Sayegh 

รมต.แห6งรัฐ Hamad Bin Mubarak Al Shamsi 

รมต.แห6งรัฐ  Sheikh Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak      

Al Nahyan 

รมต.แห6งรัฐ Jaber Mohamed Ghanem Alsuwaidi 

 

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

 (พ.ย.2565)  


