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รัฐกาตาร= 

(State of Qatar) 

 
 

เมืองหลวง โดฮา 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว6างเส9นละติจูดท่ี 24-27 องศาเหนือกับเส9นลองจิจูดท่ี 50-52 

องศาตะวันออก เปHนแหลมขนาดเล็กท่ีย่ืนออกไปจากชายฝPQงตะวันตกของคาบสมุทรอาระเบียเข9าไปในอ6าวเปอรTเซีย

หรืออ6าวอาหรับ มีพ้ืนท่ี 11,586 ตร.กม. ขนาดใหญ6เปHนอันดับ 165 ของโลก และขนาดเล็กกว6าไทย 44.3 เท6า 

มีชายแดนทางบกยาว 87 กม. และมีชายฝPQงทะเลยาว 563 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก  ติดกับอ6าวเปอรTเซียหรืออ6าวอาหรับ โดยมีชายฝPQงยาว 

    563 กม. 

 ทิศใต9      ติดกับซาอุดีอาระเบีย (87 กม.) 
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ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีส6วนใหญ6เปHนท่ีราบทะเลทรายซ่ึงแห9งแล9งไม6มีแหล6งน้ำตามธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

5.6% จุดสูงท่ีสุดของประเทศ คือ ยอดเขา Qurayn Abu al Bawl หรือ Tuwayyir al Hamir บนภูเขา Dukhan 

ความสูง 103 ม. 

 

ภูมิอากาศ อากาศร9อนแบบทะเลทราย อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปyอยู6ระหว6าง 21-34 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนน9อย

เฉล่ีย 100 มม.ต6อปy ฤดูร9อน พ.ค.-ก.ย. อากาศร9อนมาก โดยอุณหภูมิในเวลากลางวันอาจสูงถึง 50 องศาเซลเซียส 

ส6วนช6วงที่เหลือของปy ต.ค.-เม.ย. อากาศค6อนข9างเย็นกว6า แต6อุณหภูมิช6วง ธ.ค.-ก.พ. อาจลดลงเหลือ 5 

องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีประสบเปHนประจำ ได9แก6 พายุทรายและพายุฝุ|น ซ่ึงเกิดข้ึนได9ตลอดท้ังปy โดยเฉพาะ

ในช6วง เม.ย.-มิ.ย. 

 

ประชากร 3,020,080 คน (ข9อมูลเม่ือ ต.ค.2565 ของสำนักงานวางแผนและสถิติแห6งชาติกาตารT) เปHนชาวกาตารT 

11.60% อินเดีย 25% เนปาล 12.1% บังกลาเทศ 12.1% อียิปตT 12.1% ฟ�ลิปป�นสT 5.6% ชาวอาหรับชาติอ่ืน ๆ 

5.5% ปากีสถาน 4.8% ศรีลังกา 2.2% และอ่ืน ๆ 9% อัตราส6วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปy) 

14% วัยรุ6นถึงวัยกลางคน (15-64 ปy) 84% วัยชรา (65 ปyข้ึนไป) 2% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 79.81 ปy 

อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 77.7 ปy อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 81.96 ปy อัตราการเกิด 9.33 คนต6อประชากร 1,000 คน 

อัตราการตาย 1.42 คนต6อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.04% (ประมาณการปy 2564) 

 

ศาสนา ศาสนาอิสลาม 67.7% (ส6วนใหญ6เปHนซุนนี) คริสตT 13.8% ฮินดู 13.8% พุทธ 3.1% และอ่ืน ๆ 1.6% 

 

ภาษา ภาษาอาหรับเปHนภาษาราชการ ภาษาอังกฤษเปHนภาษาท่ีสองและใช9อย6างกว9างขวาง 

 

การศึกษา อัตราการรู9หนังสือสูง 97.7% งบประมาณด9านการศึกษาประมาณ 2.86% ของ GDP (ประมาณการ

ปy 2560 ของ UNESCO Institute for Statistics) เชค ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮT อาลษานี เจ9าผู9ครองรัฐพระองคTก6อน 

ทรงริเร่ิมนโยบายปฏิรูป “การศึกษาเพ่ือยุคใหม6” (Education for a New Era) เม่ือ พ.ย.2545 โดยจัดต้ังสภา

การศึกษาสูงสุด ทำหน9าท่ีกำกับดูแลการศึกษาต้ังแต6ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ปPจจุบัน

มีโรงเรียนท้ังของรัฐและเอกชนรวมกว6า 1,081 แห6ง การศึกษาระดับอุดมศึกษา มี Qatar University เปHน

มหาวิทยาลัยของรัฐแห6งแรก ก6อต้ังเม่ือปy 2516 และมี Education City ในโดฮา ซ่ึงก6อสร9างเม่ือปy 2541 โดยมี

สถาบันระดับอุดมศึกษาจากต6างชาติเข9าไปเป�ดวิทยาเขตในพ้ืนท่ีดังกล6าว 8 แห6ง เช6น Georgetown University ของ

สหรัฐฯ และ University College London ของสหราชอาณาจักร จึงทำให9มีสถาบันระดับอุดมศึกษาในกาตารT

ทั้งสิ้น 9 แห6ง ที่ให9บริการนักศึกษารวมกว6า 33,000 คน นอกจากนี้ Qatar Foundation ของรัฐบาลยังรับ

เปHนเจ9าภาพจัดการประชุม World Innovation Summit Education (WISE) ซ่ึงเปHนเวทีท่ีมีผู9นำทางความคิด

และผู9กำหนดนโยบายการศึกษาจากท่ัวโลกเข9าร6วมเปHนประจำทุกปy 
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การก0อต้ังประเทศ กาตารTเคยตกอยู6ภายใต9การปกครองของราชวงศTอาลเคาะลีฟะฮTของบาหTเรนเม่ือ

คริสตTศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งราชวงศTอาลษานีได9รับความช6วยเหลือจากสหราชอาณาจักรให9สถาปนา    

รัฐกาตารTขึ้นเมื่อ 18 ธ.ค. 2421 และปกครองประเทศมาจนถึงปPจจุบัน อย6างไรก็ดี ในช6วงแรกหลังการสถาปนา

รัฐกาตารTมีสถานะเปHนเพียงรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักร โดยเปHนส6วนหน่ึงของดินแดนท่ีสหราชอาณาจักร

เรียกว6า Trucial States/Trucial Sheikhdoms จนเม่ือปy 2511 สหราชอาณาจักรประกาศความต9องการท่ีจะยุติ

การอารักขาให9ผู9นำ Trucial States ท้ัง 9 รัฐ ได9แก6 กาตารT บาหTเรน อาบูดาบี ดูไบ ชารTจาหT อัจญTมาน อุมมุล

กูวัยนT รอสอัลคอยมะฮT และฟุญัยเราะฮT ด9วยเหตุน้ีจึงมีการหารือระหว6างผู9นำรัฐท้ัง 9 เก่ียวกับการจัดต้ังเปHน

สหภาพแห6งรัฐอาหรับเอมิเรตสT (Union of Arab Emirates) แต6ไม6ได9ข9อยุติร6วมกัน และเปHนเหตุให9กาตารT

ประกาศเปHนรัฐเอกราชฝ|ายเดียวเม่ือ 3 ก.ย.2514 

 

วันชาติ 18 ธ.ค. (วันข้ึนครองราชสมบัติของราชวงศTอาลษานีเม่ือปy 2421) 

 

การเมือง ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยT (Absolute Monarchy) อำนาจอธิปไตยเปHนของเจ9าผู9ครองรัฐ 

(อมีร หรือ Emir) ซ่ึงเปHนพระประมุข การข้ึนครองราชสมบัติใช9ระบบสืบราชสันตติวงศT เจ9าผู9ครองรัฐพระองคTปPจจุบัน 

คือ เชค ตะมีม บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮT อาลษานี (พระชนมพรรษา 43 พรรษา/ปy 2566) ข้ึนครองราชสมบัติ

ต้ังแต6 25 มิ.ย.2556 หลังจากเชค ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮT บิน ฮะมัด อาลษานี พระราชบิดาประกาศสละราชสมบัติ 

กาตารTยกร6างรัฐธรรมนูญฉบับแรกต้ังแต6 2 ก.ค.2542 จนกระท่ังจัดการลงประชามติร6างรัฐธรรมนูญดังกล6าว

เม่ือ 29 เม.ย.2546 และเชค ฮะมัด เจ9าผู9ครองรัฐในขณะน้ัน ทรงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับใช9

รัฐธรรมนูญฉบับแรกอย6างเปHนทางการเม่ือ 9 มิ.ย.2547  

 ฝ|ายบริหาร : อำนาจบริหารเปHนของเจ9าผู9ครองรัฐมาโดยตลอด จนกระท่ังในรัชสมัย เชค เคาะลีฟะฮT 

บิน ฮะมัด อาลษานี (พระอัยกาของเชค ตะมีม เจ9าผู9ครองรัฐองคTปPจจุบัน) ทรงริเร่ิมตำแหน6ง นรม. ข้ึนเปHนผู9นำ 

รัฐบาลต้ังแต6 29 พ.ค.2513 และทรงดำรงตำแหน6งดังกล6าวด9วยพระองคTเอง ต6อมา เชค ฮะมัด พระราชโอรสของ

เชค เคาะลีฟะฮT ทรงยึดอำนาจพระราชบิดาแล9วข้ึนสืบราชสมบัติเปHนเจ9าผู9ครองรัฐกาตารTเม่ือปy 2538 โดยเชค ฮะมัด 

ทรงดำรงตำแหน6ง นรม.ด9วยพระองคTเอง ระหว6างปy 2538-2539 จึงแต6งต้ังสมาชิกพระราชวงศTช้ันสูงให9ดำรง

ตำแหน6ง นรม. แทนเจ9าผู9ครองรัฐจนถึงรัชสมัยของ เชค ตะมีม โดย นรม.คนปPจจุบัน คือ เชค คอลิด บิน เคาะลีฟะฮT 

บิน อับดุลอะซีซ อาลษานี (อายุ 55 ปy/ปy 2566) ได9รับการโปรดเกล9าฯ ให9ดำรงตำแหน6งเม่ือ 28 ม.ค.2563 

อย6างไรก็ดี การแต6งต้ัง ครม.และอำนาจในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลยังอยู6ท่ีเจ9าผู9ครองรัฐ ขณะท่ี นรม.      

ทำหน9าท่ีเปHนผู9กำกับการบริหารงานของ รมว.กระทรวงต6าง ๆ ให9เปHนไปตามนโยบายท่ีเจ9าผู9ครองรัฐทรงกำหนด 

 ฝ|ายนิติบัญญัติ : มี รัฐสภา (Advisory Council หรือ Majlis al Shura) แบบสภาเด่ียว 

ประกอบด9วย สมาชิก 45 คน มีวาระ 4 ปy มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 30 คน และอีก 15 คน มาจากการแต6งต้ัง

โดยเจ9าผู9ครองรัฐ อำนาจหน9าท่ีของรัฐสภา ได9แก6 การรับรองงบประมาณแผ6นดิน การตรวจสอบการทำงาน

ของ รมต. การยกร6างและลงมติเพ่ือรับรองร6างกฎหมาย ท้ังน้ี หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช9     

อย6างเปHนทางการต้ังแต6 9 มิ.ย.2547 รัฐบาลกาตารTประกาศว6าจะจัดการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาตามบทบัญญัติ
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ภายใต9รัฐธรรมนูญภายในปy 2550 แต6ก็ไม6สามารถจัดการเลือกต้ังได9 โดยเชค ฮะมัด ทรงประกาศขยายวาระ

การดำรงตำแหน6งของสมาชิกรัฐสภาชุดเดิมซึ่งมาจากการแต6งตั้งโดยเจ9าผู9ครองรัฐตั้งแต6ปy 2553 ออกไป

จนถึงปy 2564 จึงสามารถจัดการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาเปHนคร้ังแรกของประเทศ เม่ือ 2 ต.ค.2564 

 ฝ|ายตุลาการ : ใช9ระบบกฎหมาย civil law ในการพิจารณาคดีอาญา คดีแพ6ง และพาณิชยT 

และใช9บทบัญญัติของศาสนาอิสลามในการพิจารณาคดีครอบครัวและมรดก ส6วนระบบศาล ประกอบด9วย 

ศาลชั้นต9น ศาลอุทธรณT และศาลฎีกา นอกจากนี้ ยังมีศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ เจ9าผู9ครองรัฐ

เปHนผู9แต6งต้ังตุลาการศาลต6าง ๆ เหล6าน้ี โดยคำแนะนำของสภาตุลาการสูงสุด วาระการดำรงตำแหน6ง 3 ปy 

  พรรคการเมืองสำคัญ : ไม6มีระบบพรรคการเมือง อีกท้ังไม6ปรากฏว6ามีกลุ6มการเมืองใด ๆ ใน

กาตารT เน่ืองจากเปHนข9อห9ามตามกฎหมาย 

 

เศรษฐกิจ กาตารTมีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพสูงเทียบเท6าประเทศในยุโรปตะวันตก 

โดยเปHนผลมาจากการค9นพบแหล6งน้ำมันและก¢าซธรรมชาติในประเทศเมื่อปy 2480 ที่นำไปสู6การเปลี่ยน

โครงสร9างเศรษฐกิจของประเทศอย6างส้ินเชิง จากท่ีเคยพ่ึงพาการประมงและการหาไข6มุก ไปเปHนการพ่ึงพารายได9

จากการส6งออกน้ำมันและก¢าซธรรมชาติเปHนหลักซ่ึงปPจจุบันมีสัดส6วนสูงกว6า 50% ของ GDP หรือ 85% ของรายได9

จากการส6งออกและ 70% ของรายได9ภาครัฐ อุตสาหกรรมท่ีเปHนรายได9หลักและสำคัญของประเทศ คือ การผลิต

ก¢าซธรรมชาติเหลว (LNG) การผลิตและการกล่ันน้ำมันดิบ การผลิตแอมโมเนีย ปุ£ย ป�โตรเคมี เหล็กกล9า ปูนซีเมนตT 

และการซ6อมเรือพาณิชยT ท้ังน้ี สถาบันการจัดการนานาชาติหรือ Institute for Management Development 

(IMD) ในสวิตเซอรTแลนดT ประเมินขีดความสามารถในการแข6งขันและประสิทธิภาพด9านเศรษฐกิจของกาตารT

เม่ือ มิ.ย.2564 อยู6ท่ีอันดับ 17 ของประเทศท่ีพัฒนาแล9วท้ังหมด 64 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงเปHนผลมาจากการท่ี

กาตารTมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร6งและมีเสถียรภาพอย6างต6อเน่ือง  

 กาตารTประกาศใช9แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ หรือ Qatar National Vision 2030 เม่ือ

ปy 2551 โดยมีเป§าหมายและแผนงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยT เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล9อม เพ่ือรองรับ

ความท9าทายและกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก และการก9าวข้ึนสู6การเปHนประเทศท่ีทันสมัยภายในปy 2573 

การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงมุ6งให9ความสำคัญกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจให9เติบโตอย6างเหมาะสม

และย่ังยืน การบริหารการใช9ประโยชนTจากน้ำมันและก¢าซธรรมชาติอย6างเหมาะสม รวมถึงการปรับเปล่ียน

โครงสร9างเศรษฐกิจให9มีความหลากหลายเพ่ือลดการพ่ึงพาน้ำมันและก¢าซธรรมชาติ ด9วยการขยายตลาดส6งออก

ก¢าซธรรมชาติ เฉพาะอย6างยิ่งในยุโรปและเอเชีย เปHนการกระจายความเสี่ยงและทำให9มีประเทศที่พึ่งพา

ก¢าซธรรมชาติจากกาตารTมากข้ึน โดยจะส6งผลดีสำหรับกาตารTในการต6อรองกับประเทศต6าง ๆ ในเวทีระหว6าง

ประเทศ นอกจากนี้ กาตารTยังเร6งส6งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด9าน Knowledge-based Economy ที่เน9น

การพัฒนาธุรกิจด9านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการเปHนศูนยTกลางการศึกษานานาชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ : น้ำมันดิบมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนTทราบแล9วประมาณ 25,240 

ล9านบารTเรล (มากเปHนอันดับ 13 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 1.746 ล9านบารTเรล และส6งออกวันละประมาณ 

711,000 บารTเรล (เม่ือ มิ.ย.2565) ก¢าซธรรมชาติมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนTทราบแล9วประมาณ 24.70 ล9านล9าน
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ลูกบากศTเมตร (มากเปHนอันดับ 3 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 177,000 ล9านลูกบากศTเมตร และส6งออกได9วันละ 

143,700 ล9านลูกบากศTเมตร (ข9อมูลปy 2564 ของ FACTS Global Energy (FGE) บริษัทท่ีปรึกษาด9านพลังงาน

ในสหราชอาณาจักร) นอกจากน้ี ยังมีทรัพยากรประมง 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : รียาลกาตารT (Qatari Riyal-QAR) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร=สหรัฐ :  ประมาณ 3.64 รียาลกาตารT : 1 ดอลลารTสหรัฐ 

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

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑTมวลรวมในประเทศ (GDP) : 303,600 ล9านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณการปy 2565 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  3.4%  

อัตราเงินเฟ§อ : 4.5%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 46,870 ล9านดอลลารTสหรัฐ  

รายได9เฉล่ียต6อหัวต6อปy : 113,670 ดอลลารTสหรัฐ  

ทุนสำรองเงินตราต6างประเทศและทองคำ : 42,210 ล9านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณการปy 2564 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 2.208 ล9านคน (ประมาณการปy 2564 ขององคTการแรงงานระหว6างประเทศ) 

อัตราการว6างงาน : 0.1%  

ดุลการค9าระหว6างประเทศ : เกินดุล 59,218 ล9านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณการปy 2564 ขององคTการการค9าโลก) 

มูลค6าการส6งออก : 87,203 ล9านดอลลารTสหรัฐ 

สินค9าส6งออก : ก¢าซธรรมชาติเหลว (LNG) น้ำมันและผลิตภัณฑTป�โตรเลียม (84.4%) สินค9าเกษตรและอาหาร เช6น 

ข9าวและแป§งสาลี น้ำมันพืช สัตวTมีชีวิต น้ำผ้ึงธรรมชาติ เคร่ืองด่ืม (0.1%) สินค9าอุตสาหกรรมต6าง ๆ เช6น 

เคมีภัณฑT เคร่ืองจักรกล อุปกรณTขนส6ง (11.9%) และอ่ืน ๆ (3.6%) 

ประเทศส6งออกสินค9าสำคัญ : จีน ญ่ีปุ|น เกาหลีใต9 อินเดีย สิงคโปรT อินเดีย สหภาพยุโรป 

มูลค6าการนำเข9า : 27,985 ล9านดอลลารTสหรัฐ 

สินค9านำเข9า : ผลิตภัณฑTและสินค9าอุตสาหกรรมต6าง ๆ เช6น รถยนตTและช้ินส6วนยานยนตT (75.6%) สินค9า

เกษตรและอาหาร เช6น เน้ือสัตวTและเคร่ืองในสัตวTปyก ข9าว เคร่ืองด่ืม ขนมปPง (12.3%) เช้ือเพลิงและผลิตภัณฑT

ป�โตรเลียมต6าง ๆ (4.8%) และอ่ืน ๆ (7.3%) 

ประเทศนำเข9าสินค9าสำคัญ : สหภาพยุโรป จีน สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสT ญ่ีปุ|น  

 

การทหาร หลักนิยมทางทหารของกาตารTเน9นการป§องกันประเทศเพ่ือรักษาความอยู6รอดปลอดภัยของชาติ

เปHนหลัก เฉพาะอย6างย่ิงการพิทักษTสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด9านพลังงาน ซ่ึงเปHนแหล6งรายได9และความอยู6รอดทาง

เศรษฐกิจของประเทศ เจ9าผู9ครองรัฐทรงดำรงตำแหน6ง รมว.กระทรวงกลาโหมและผู9บัญชาการทหารสูงสุด 

กองทัพกาตารTอยู6ในกำกับของกระทรวงกลาโหม มีกำลังพล 16,500 นาย และไม6มีศักยภาพพอท่ีจะรับมือกับ
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ภัยคุกคามจากกองกำลังต6างชาติ เฉพาะอย6างย่ิงประเทศเพ่ือนบ9านซ่ึงเปHนมหาอำนาจในภูมิภาคอย6างซาอุดีอาระเบีย 

จึงเปHนเหตุให9กาตารTต9องอาศัยสหรัฐฯ ช6วยค้ำประกันความม่ันคงด9วยการอนุญาตให9สหรัฐฯ เข9าไปต้ัง

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ส6วนหน9า (US Central Command-USCENTCOM) ท่ีฐานทัพอากาศ  Al Udeid 

ในโดฮา ซ่ึงถูกใช9เปHนฐานปฏิบัติการทางทหารในสงครามอัฟกานิสถานและสงครามอิรัก ปPจจุบันมีกองกำลังสหรัฐฯ 

ในกาตารTประมาณ 10,000 นาย นอกจากนี้ ตุรกีกับกาตารTบรรลุข9อตกลงด9านการทหารเพ่ือร6วมกันรักษา

เสถียรภาพภายในภูมิภาคตะวันออกกกลางเม่ือ ธ.ค.2557 ครอบคลุมการฝ«กซ9อมทางทหารและการอนุญาตให9

ตุรกีเข9าไปจัดต้ังฐานทัพถาวรและประจำการกองกำลังตุรกีท่ีฐานทัพ Tariq Bin Ziyad ทางใต9ของโดฮา ปPจจุบันมี

ทหารตุรกีปฏิบัติภารกิจด9านการฝ«กอบรมทางทหารประจำการในฐานทัพดังกล6าวประมาณ 300 นาย ท้ังน้ี 

งบประมาณทางทหารของกาตารTเม่ือปy 2564 อยู6ท่ี 6,258 ล9านดอลลารTสหรัฐ (ประมาณ 3.70% ของ GDP) 

 ปPญหาความสัมพันธTระหว6างกาตารTกับประเทศเพ่ือนบ9านในภูมิภาค ได9แก6 ซาอุดีอาระเบีย 

บาหTเรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตสT (UAE) และอียิปตT จากกรณีกาตารTแสดงท6าทีสนับสนุนกลุ6ม Muslim 

Brotherhood ในอียิปตT กลุ6มฮะมาสในฉนวนกาซาของปาเลสไตนT กลุ6มฮิซบุลลอฮTในเลบานอน และอิหร6าน 

ซ่ึงประเทศเพ่ือนบ9านดังกล6าวต6างเห็นว6าเปHนภัยคุกคามของประเทศตน จนนำไปสู6การประกาศตัดความสัมพันธT

ทางการทูตกับกาตารT และลงโทษกาตารTด9วยการตัดการติดต6อทางบก ทางอากาศ และทางทะเลกับกาตารT

ต้ังแต6 มิ.ย.2560 ยังอาจเปHนปPจจัยให9กาตารTเพ่ิมงบประมาณด9านการทหารอย6างต6อเน่ือง เห็นได9จากการส่ังซ้ือ

และนำเข9าอาวุธ อากาศยาน และเรือรบ เช6น เคร่ืองบินรบ F-15 จากสหรัฐฯ มูลค6ารวม 12,000 ล9านดอลลารTสหรัฐ 

เม่ือ มิ.ย.2560 เรือรบพร9อมขีปนาวุธจากอิตาลี มูลค6ารวมกว6า 5,000 ล9านยูโร เม่ือ ส.ค.2560 รวมท้ังมีเแผนจะ

ส่ังซ้ือระบบป§องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซีย และขยายฐานทัพอากาศ Al Udeid ซ่ึงเปHนท่ีต้ัง 

USCENTCOM ส6วนหน9า และฐานทัพอากาศโดฮา ในโดฮา  

 ทบ. มีฐานทัพที ่ North Camp และ Barzan Camp กำลังพลประมาณ 12,000 นาย    

ในจำนวนน้ีรวมถึง Emiri Guard หรือ Royal Guard (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) มียุทโธปกรณTสำคัญ ได9แก6 

รถถังหลัก (MBT) รุ6น Leopard 2A7 จำนวน 62 คัน รถถังโจมตี (ASLT) รุ6น AMX-10RC จำนวน 12 คัน 

และรุ6น Piranha II จำนวน 36 คัน ยานยนตTหุ9มเกราะลาดตระเวน (RECCE) รุ6น Fennek จำนวน 32 คัน 

รุ6น V-150 จำนวน 8 คัน และรุ6น VBL จำนวน 16 คัน ยานยนตTหุ9มเกราะอเนกประสงคT (IFV) รุ6น AMX-10P 

จำนวน 40 คัน รถสายพานลำเลียง/ยานยนตTหุ9มเกราะ (APC) รุ6น AMX-VCI จำนวน 30 คัน รุ6น VAB จำนวน 

160 คัน รุ6น Ejder Yalcin จำนวน 170 คัน รุ6น Kirpi-2 มากกว6า 2 คัน และรุ6น RG-31 ไม6ปรากฏข9อมูล

จำนวน รุ6น Dingo จำนวน 14 คัน ป±นใหญ6อัตตาจร (SP) รุ6น PzH 2000 จำนวน 24 กระบอก ป±นใหญ6ลากจูง 

(TOWED) รุ6น G5 howitzer จำนวน 12 กระบอก เคร่ืองยิงจรวดหลายลำกล9อง (MRL) รุ6น 30-tube มากกว6า 

2 เคร่ือง และรุ6น ASTROS II จำนวน 4 เคร่ือง เคร่ืองยิงลูกระเบิด (MOR) รุ6น L16 จำนวน 26 เคร่ือง รุ6น VAB 

VPM 81 จำนวน 6 เคร่ือง และรุ6น Brandt จำนวน 15 เคร่ือง อาวุธปล6อยนำวิถีต6อต9านรถถัง (MSL) แบบ SP 

รุ6น VAB VAC HOT จำนวน 24 ลูก แบบ MANPATS รุ6น FGM-148 Javelin รุ6น Kornet-EM และแบบ recoilless 

rifle (RCL) รุ6น Carl Gustav (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) ขีปนาวุธพิสัยใกล9แบบพ้ืนสู6พ้ืน (SRBM) รุ6น BP-12 A 

และขีปนาวุธแบบพ้ืนสู6อากาศ (SAM) รุ6น NMS (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน)  
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 ทร. มี  บก.อยู6 ท่ี โดฮา แต6 มีฐานทัพเรือท่ี เกาะ Halul กำลังพลประมาณ 2,500 นาย           

ในจำนวนนี้ รวมถึงหน6วยรักษาความมั่นคงชายฝPQง (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) ยุทโธปกรณTสำคัญ ได9แก6 

เรือฟริเกตติดต้ังขีปนาวุธ (FFGHM) ช้ัน Al Zubarah จำนวน 1 ลำ เรือตรวจการณT เร็วติดต้ังขีปนาวุธ 

(PCFGM/PCFG) ช้ัน Barzan จำนวน 4 ลำ และช้ัน Damsah จำนวน 3 ลำ เรือลาดตระเวนยุทธวิธี (PBF/PB) 

ช้ัน MRTP16 จำนวน 3 ลำ ช้ัน MRTP34 จำนวน 1 ลำ ช้ัน DV15 จำนวน 4 ลำ ช้ัน MV-45 จำนวน 4 ลำ 

ช้ัน M160 จำนวน 3 ลำ นอกจากน้ี ยังมีอาวุธปล6อยต6อต9านเรือ (AShM) รุ6น MM40 Exocet จำนวน 12 ลูก 

 ทอ. มีฝูงบินประจำการอยู6 ท่ีฐานทัพอากาศ Al-Udeid กำลังพลประมาณ 2,000 นาย   

อากาศยานและยุทโธปกรณTสำคัญ ได9แก6 เคร่ืองบินขับไล6และโจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุ6น F-15QA จำนวน 5 ลำ 

รุ6น Mirage 2000ED จำนวน 9 เคร่ือง รุ6น Mirage 2000D จำนวน 3 เคร่ือง รุ6น Rafale DQ จำนวน 9 เคร่ือง 

รุ6น Rafale EQ จำนวน 21 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง (TPT) รุ6น C-17A Globemaster จำนวน 8 เครื่อง 

รุ6น C-130J-30 จำนวน 4 เคร่ือง รุ6น A340 จำนวน 1 เคร่ือง รุ6น B-707 จำนวน 2 เคร่ือง รุ6น B-727 จำนวน 

1 เคร่ือง และรุ6น Falcon 900 จำนวน 2 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรTโจมตี/ต6อต9านเรือรบผิวน้ำ (ASuW) รุ6น Mk-3 

จำนวน 8 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรTอเนกประสงคT (MRH) รุ6น AW139 จำนวน 21 เคร่ือง รุ6น SA341 จำนวน 2 เคร่ือง 

และรุ6น SA342L จำนวน 11 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรTลำเลียง (TPT) รุ6น Mk2A จำนวน 3 เคร่ือง และรุ6น Mk2C 

จำนวน 1 เคร่ือง รุ6น H125 Ecureuil จำนวน 1 เคร่ือง อาวุธปล6อยต6อต9านอากาศยานแบบพ้ืนสู6อากาศ (SAM) 

รุ6น MIM-104E/F Patriot (พิสัยไกล) รุ6น Mistral รุ6น FN-6 และรุ6น FIM-92 Stinger (Point-defence) อาวุธปล6อย

แบบอากาศสู6อากาศ (AAM) รุ6น R-550 Magic2 และรุ6น Mica อาวุธปล6อยแบบอากาศสู6พ้ืน (ASM) รุ6น Apache 

และรุ6น HOT และอาวุธปล6อยต6อต9านเรือ (AShM) รุ6น AM-39 Exocet (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) 

 นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังความม่ันคงอ่ืน ๆ ได9แก6 

 - ตำรวจ ซ่ึงรับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบร9อยภายในประเทศ โดยอยู6ภายใต9การกำกับ

ของกระทรวงมหาดไทยมี บก.อยู6ท่ีโดฮา กำลังพลประมาณ 5,000 นาย และยังมีหน6วยตำรวจลับท่ีรับผิดชอบ

ภารกิจด9านต6อต9านการจารกรรมและการปลุกปPQนเพื่อให9เกิดความไม6สงบ หน6วยสอบสวนคดีพิเศษของ 

Department of Information and Criminal Evidence และหน6วยปฏิบัติการพิเศษเพ่ือช6วยเหลือตัวประกัน

และการเผชิญเหตุในสถานการณTฉุกเฉิน 

 - หน6วยรบพิเศษ ประกอบด9วย 3 หน6วย ได9แก6 1) กองกำลังพิทักษTบ6อน้ำมันท่ี Dukhan และ 

Umm Bab ซ่ึงมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยบ6อน้ำมันและท6อส6งน้ำมันและก¢าซธรรมชาติ 2) กองกำลัง

พิทักษTชายแดน และ 3) Static Guards Regiment ซ่ึงประจำการอยู6ท่ัวประเทศ โดยท้ัง 3 หน6วย มีกำลังพล

หน6วยละประมาณ 300-400 นาย 

 

ป_ญหาด#านความม่ันคง 

 กาตารTเปHนประเทศเล็กท่ีต้ังอยู6ระหว6างมหาอำนาจในอนุภูมิภาคอ6าวอาหรับ/อ6าวเปอรTเซีย     

2 ประเทศ คือ อิหร6าน และซาอุดีอาระเบีย แต6กาตารTไม6เคยมีปPญหาตึงเครียดกับอิหร6านทั้งที่มีพรมแดน

ทางทะเลติดกัน โดยเฉพาะบริเวณที่เปHนแหล6งก¢าซธรมชาติซึ่งเปHนรายได9สำคัญของกาตารT แต6กลับเปHน
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ประเทศอาหรับเพื่อนบ9านของกาตารTเอง ที่ดำเนินกิจกรรมที่เปHนภัยคุกคามต6อความมั่นคงของกาตารT เช6น 

การท่ีกาตารTเคยกล6าวหารัฐกษัตริยTรอบอ6าวหลายประเทศว6าสนับสนุนเชค เคาะลีฟะฮT (เจ9าผู9ครองรัฐ

พระองคTท่ี 6) ให9พยายามก6อรัฐประหารเพ่ือชิงอำนาจคืนจากเชค ฮะมัด (เจ9าผู9ครองรัฐพระองคT 7) เม่ือปy 2539 

แต6ล9มเหลว นอกจากน้ี กาตารTยังเคยมีปPญหาพิพาทกับบาหTเรน กรณีการอ9างกรรมสิทธ์ิเหนือหมู6เกาะ Hawar 

นอกชายฝPQงทางตะวันตกในอ6าวอาหรับของกาตารT ซึ่งได9รับการแก9ไขแล9วหลังจากศาลโลกมีคำพิพากษา

เม่ือปy 2544 ให9บาหTเรนชนะ รวมท้ังเคยปะทะกับซาอุดีอาระเบียหลายคร้ังก6อนท่ีท้ังสองฝ|ายสามารถบรรลุ

ข9อตกลงแก9ไขปPญหาพิพาทเขตแดนกันเม่ือปy 2544  

 การดำเนินนโยบายต6างประเทศของกาตารTหลังจากเชค ตะมีม (เจ9าผู9ครองรัฐพระองคTท่ี 8) 

ทรงข้ึนครองราชสมบัติ โดยเฉพาะการสนับสนุนและให9ท่ีล้ีภัยกับกลุ6ม Muslim Brotherhood เปHนประเด็น

สร9างความไม6พอใจให9กับซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสT (UAE) และบาหTเรน ซ่ึงเปHนรัฐสมาชิกคณะ

มนตรีความร6วมมือแห6งรัฐอ6าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) รวมท้ังอียิปตTท่ีเปHนประเทศอาหรับ

เพ่ือนบ9าน เน่ืองจากประเทศเหล6าน้ีถือว6ากลุ6ม Muslim Brotherhood เปHนภัยคุกคามระบอบการปกครองของ

ตน ส6งผลให9กาตารTมีปPญหาความสัมพันธTกับประเทศเพื่อนบ9าน GCC และอียิปตT โดยที่ประเทศดังกล6าวลด

ระดับความสัมพันธTทางการทูตกับกาตารTด9วยการเรียก ออท.ของตนกลับจากกาตารT ระหว6าง มี.ค.-พ.ย.2557 

จนทำให9กาตารTต9องดำเนินมาตรการเพ่ือฟ±µนฟูความสัมพันธTกับประเทศดังกล6าว เช6น การให9สมาชิกระดับอาวุโส

ของกลุ6ม Muslim Brotherhood เดินทางออกจากกาตารT และให9สำนักข6าว Al Jazeera ของกาตารT ระงับ

การรายงานข6าววิพากษTวิจารณTอียิปตT ขณะเดียวกันประเทศเพ่ือนบ9าน GCC ก็หันมาปรับความสัมพันธTกับกาตารT 

เน่ืองจากเห็นความจำเปHนท่ีทุกประเทศในตะวันออกกลางต9องร6วมมือกันปราบปรามกลุ6ม Islamic State (IS) 

ท่ีขยายอิทธิพลในอิรักและซีเรียจนเปHนภัยคุกคามสำคัญของภูมิภาคในห9วงปy 2557 จึงทำให9การเจรจาแก9ไข

ปPญหาความสัมพันธTระหว6างกาตารTกับประเทศเพ่ือนบ9าน GCC ในท่ีประชุมสุดยอด GCC วาระพิเศษ ท่ีริยาด 

ซาอุดีอาระเบียเม่ือ 16 พ.ย.2557 สามารถคล่ีคลายปPญหาความสัมพันธTในคร้ังน้ีได9 

  แม9ปPญหาความสัมพันธTระหว6างกาตารTกับประเทศเพ่ือนบ9าน GCC ได9รับการแก9ไขเม่ือปy 2557 

แต6เกิดสถานการณTท่ีเปHนเหตุให9ความสัมพันธTระหว6างกาตารTกับประเทศเพ่ือนบ9าน GCC กลับมาตึงเครียดอีก 

โดยเปHนผลมาจากการท่ีซาอุดีอาระเบีย UAE บาหTเรน และอียิปตT ประกาศตัดความสัมพันธTทางการทูตกับ

กาตารT และลงโทษกาตารTด9วยการตัดการติดต6อทางบก ทางอากาศ และทางทะเลกับกาตารTมาต้ังแต6 มิ.ย.2560 

เน่ืองจากไม6พอใจกรณีสำนักข6าว QNA ของทางการกาตารT เผยแพร6ถ9อยแถลงของเชค ตะมีม เม่ือ 23 พ.ค.2560 

มีเน้ือหาแสดงท6าทีว6ายังทรงสนับสนุนและเห็นอกเห็นใจกลุ6ม Muslim Brotherhood กลุ6มฮะมาสในฉนวนกาซา

ของปาเลสไตนT กลุ6มฮิซบุลลอฮTในเลบานอน รวมท้ังทรงไม6เห็นด9วยกับการดำเนินนโยบายต6อต9านอิหร6านซ่ึง

กาตารTเห็นว6าเปHนมหาอำนาจในโลกอิสลาม ขณะท่ีสมาชิกส6วนใหญ6ใน GCC และประเทศอ่ืน ๆ ในโลกอาหรับ

ต6างเห็นว6า กลุ6มติดอาวุธและกลุ6มหัวรุนแรงดังกล6าว รวมถึงอิหร6านเปHนภัยคุกคามประเทศตน ทั้งนี้ 

ปPญหาความสัมพันธTคร้ังหลังสุดน้ี ยืดเย้ือจนถึงปy 2564 จึงคล่ีคลายจากการท่ีซาอุดีอาระเบีย UAE บาหTเรน 

และอียิปตT ปรับเปลี่ยนท6าทีต6อกาตารT โดยลงนามข9อตกลงเพื่อฟ±µนฟูความสัมพันธTทางการทูตกับกาตารTใน

ห9วงการประชุมสุดยอด GCC คร้ังท่ี 41 ท่ีซาอุดีอาระเบีย เม่ือ 5 ม.ค. 2564  
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 ภัยคุกคามจากกลุ6มก6อการร9ายยังเคยเปHนปPญหาความม่ันคงของกาตารT โดยกาตารTเผชิญการก6อเหตุ

ของมือระเบิดฆ6าตัวตาย ซึ่งคาดว6าเปHนสมาชิกของกลุ6มอัลกออิดะฮTแห6งคาบสมุทรอาระเบีย (Al Qaida in 

the Arabian Peninsula-AQAP) ท่ี Doha Players Theatre ใกล9 สอท.สหรัฐฯ ณ โดฮา เม่ือ มี.ค. 2548 (มีผู9เสียชีวิต 

2 คน ในจำนวนน้ีเปHนชาวอังกฤษ 1 คน และมีผู9ได9รับบาดเจ็บ 12 คน) ต้ังแต6เกิดเหตุโจมตีดังกล6าว กาตารTเพ่ิม

มาตรการรักษาความปลอดภัยตามพรมแดนและสถานท่ีสำคัญในประเทศ และจนถึงปPจจุบันยังไม6ปรากฏการ

โจมตีของผู9ก6อการร9ายในกาตารTอีก 

 

สมาชิกองค=การระหว0างประเทศ ABEDA, AFESD, AMF, 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, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, 

UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO และเปHนผู9สังเกตการณTของ CICA, IOM และ OAS 

 

วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี รัฐบาลกาตารTมีนโยบายส6งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี   

โดยมีเป§าหมายเพ่ือให9ประเทศก9าวไปสู6การเปHน Knowledge-based Economy ท่ีเน9นการพัฒนาธุรกิจด9าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) นอกเหนือจากการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและก¢าซธรรมชาติเพียงอย6างเดียว     

มีการก6อต้ัง Qatar Science and Technology Park (QSTP) ต้ังแต6ปy 2547 เพ่ือดึงดูดบริษัทเอกชนท่ี

มีเทคโนโลยีช้ันสูงท้ังในกาตารTและต6างประเทศให9เข9าไปพัฒนาเทคโนโลยีและดำเนินธุรกิจด9าน IT ใน QSTP 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท6าอากาศยาน 6 แห6ง โดยมีท6าอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ Hamad 

International Airport นอกจากน้ี ยังมีท6าเรือสำคัญ ได9แก6 ท6าเรือ Doha ท6าเรือ Mesaieed และท6าเรือ Ra’s Laffan 

เส9นทางคมนาคม มีถนนระยะทาง 10,578 กม. ท6อส6งผลิตภัณฑTป�โตรเลียมระยะทาง 3,830 กม. (ประมาณการ

ปy 2559) การโทรคมนาคม : โทรศัพทTพ้ืนฐานให9บริการประมาณ 454,701 เลขหมาย โทรศัพทTเคล่ือนท่ีประมาณ 3.79 

ล9านเลขหมาย จำนวนผู9ใช9อินเทอรTเน็ต 100% ของจำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ (ประมาณการปy 2563 ของ

สหภาพโทรคมนาคมระหว6างประเทศ) รหัสโทรศัพทTทางไกลระหว6างประเทศ +974 รหัสอินเทอรTเน็ต .qa  

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไม6มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-โดฮา ส6วนสายการบินของกาตารTท่ีบินตรง

มาไทย คือ Qatar Airways ให9บริการเท่ียวบินระหว6างโดฮากับกรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบ่ี เชียงใหม6 และ 

สนามบินนานาชาติอู6ตะเภา (ระยอง-พัทยา) เวลาท่ีกาตารTช9ากว6าไทย 4 ชม. คนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา

เดินทางเข9ากาตารTได9โดยไม6ต9องขอรับการตรวจลงตราและได9รับอนุญาตให9พำนักอยู6ในกาตารTได9ไม6เกิน 30 วัน 

ส6วนคนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางทูตและราชการต9องขอรับการตรวจลงตราประเภท Official Visa จาก สอท.

กาตารT ประจำกรุงเทพฯ โดยต9องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต6างประเทศของไทยไปประกอบการย่ืนขอ

อนุมัติการตรวจลงตรา ขณะท่ีการตรวจลงตราประเภท Business visa และ Work visa ต9องให9บริษัทคู6เจรจา

หรือนายจ9างในกาตารTเปHนผู9ค้ำประกัน (sponsor) และติดต6อขอรับการตรวจลงตราจากสำนักงานตรวจคนเข9าเมือง
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ของกาตารT เว็บไซตTการท6องเท่ียว : http://www.visitqatar.qa 

 

สถานการณ=สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) ปPญหาความสัมพันธTระหว6างกาตารTกับซาอุดีอาระเบียและพันธมิตร ได9แก6 บาหTเรน UAE 

และอียิปตT (หรือท่ีรู9จักในช่ือ Anti-Terrorism Quartet-ATQ) ท่ียืดเย้ือมาต้ังแต6ปy 2560 แม9คล่ีคลายจากการท่ี 

ATQ ปรับเปล่ียนท6าทีต6อกาตารT ด9วยการตัดสินใจลงนามข9อตกลงเพ่ือฟ±µนฟูความสัมพันธTทางการทูตกับกาตารT

ในห9วงการประชุมสุดยอด GCC คร้ังท่ี 41 ท่ีซาอุดีอาระเบีย เม่ือ 5 ม.ค.2564 แต6ยังคงมีปPจจัยท่ีอาจทำให9การ

ฟ±µนฟูความสัมพันธTไม6ราบรื่น จากการที่กาตารTไม6สามารถบรรลุการเจรจาทวิภาคีเพื่อฟ±µนฟูความสัมพันธTกับ 

ATQ เปHนรายประเทศ อย6างเปHนรูปธรรม  

 2) การเปล่ียนผ6านทางการเมืองภายในประเทศ จากการท่ีกาตารTเร่ิมเป�ดกว9างให9ประชาชน   

มีส6วนร6วมทางการเมืองมากข้ึน ด9ายการจัดเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา (สภาท่ีปรึกษา หรือ Advisory Council/Majlis 

al Shura) จำนวน 30 คน จากทั้งหมด 45 คน เมื่อ 2 ต.ค.2564 ซึ่งเปHนการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน

เปHนคร้ังแรกของประเทศ อย6างไรก็ดี สมาชิกท่ีเหลือ 15 คน ยังคงมาจากการแต6งต้ังโดยเจ9าผู9ครองรัฐกาตารT 

และกาตารTยังคงห9ามจัดต้ังพรรคการเมือง 

 3) การเปHนเจ9าภาพจัดการแข6งขันฟุตบอลโลกปy 2022 ระหว6าง 21 พ.ย.-18 ธ.ค.2565 

โดยเปHนการแข6งขันฟุตบอลโลกท่ีจัดในประเทศโลกอาหรับเปHนคร้ังแรก และเปHนคร้ังท่ี 2 ท่ีจัดในประเทศเอเชีย

ต6อจากญ่ีปุ|นและเกาหลีใต9ซ่ึงเปHนเจ9าภาพร6วมกันเม่ือปy 2545 อย6างไรก็ดี ภายหลังได9รับเลือกเปHนเจ9าภาพ

จัดการแข6งขันฟุตบอลโลก กาตารTถูกกล6าวหาว6าติดสินบนเพ่ือให9ได9รับสิทธ์ิเปHนเจ9าภาพ อีกท้ังยังถูกองคTกร 

สิทธิมนุษยชนวิจารณTและติดตามเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต6อแรงงานข9ามชาติในภาคก6อสร9าง

โครงสร9างพ้ืนฐานสำหรับการเปHนเจ9าภาพจัดแข6งขันฟุตบอลโลกของกาตารT อาทิ การบังคับแรงงานให9ทำงาน

ในสภาพการทำงานท่ีประมาทและไร9มนุษยธรรม ส6งผลให9มีแรงงานข9ามชาติจำนวนมากเสียชีวิตโดยมีสาเหตุ

เก่ียวข9องกับการทำงานและขาดสวัสดิการท่ีจำเปHน 

 

ความสัมพันธ=ไทย-กาตาร= 

 กาตารTกับไทยสถาปนาความสัมพันธTทางการทูตระหว6างกันเม่ือ 7 ส.ค.2523 โดยไทยเป�ด 

สอท. ณ โดฮา เม่ือปy 2545 ขณะท่ีกาตารTเป�ด สอท. ประจำกรุงเทพฯ เม่ือปy 2547 และมีความสัมพันธTท่ีดี    

ต6อกันมาตลอด มีการแลกเปล่ียนการเยือนระดับราชวงศTและผู9นำระดับสูงอยู6เปHนระยะ เช6น การเสด็จเยือนไทย

ของเชค ฮะมัด เจ9าผู9ครองรัฐกาตารT ในฐานะพระอาคันตุกะของรัฐบาลเม่ือปy 2542 และเสด็จร6วมพระราชพิธี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปyของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

เม่ือ มิ.ย.2549 และคร้ังหลังสุดคือ การเสด็จเยือนไทยของเชค ษานี บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮT อาลษานี พระอนุชา

ของ เชค ตะมีม เจ9าผู9ครองรัฐกาตารTพระองคTปPจจุบัน เพ่ือเข9าร6วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือ 26 ต.ค.2560 
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 การเยือนไทยของผู9แทนรัฐบาลกาตารTคร้ังหลังสุด ท่ีสำคัญคือ การเยือนไทยของนาย Ahmad 

bin Abdullah al-Mahmoud รอง นรม.กาตารT เพ่ือเข9าร6วมการประชุมสุดยอดกรอบความร6วมมือเอเชีย 

(ACD Summit) คร้ังท่ี 2 ท่ีไทยเปHนเจ9าภาพ ระหว6าง 8-10 ต.ค.2559 การเยือนไทยของ ดร. Mohammed 

Bin Saleh Al-Sada รมว.กระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมกาตารT เพ่ือเข9าร6วมการประชุมโต¢ะกลมระดับ

รัฐมนตรีพลังงานเอเชีย คร้ังท่ี  7 (7th Asia Ministerial Roundtable on Energy) ท่ี ไทยเปHนเจ9าภาพ 

ระหว6าง 31 ต.ค.- 4 พ.ย.2560 การเยือนไทยของเชค Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการต6างประเทศกาตารT ในฐานะแขกของกระทรวงการต6างประเทศของไทย 

ระหว6าง 28-30 ส.ค.2562 โดยเชค Mohammed เข9าเย่ียมคารวะ พล.อ. ประยุทธT จันทรTโอชา นรม. และ รมว.

กระทรวงกลาโหม และพบหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษT รอง นรม. ในประเด็นความร6วมมือด9านเศรษฐกิจ 

การค9าและการลงทุน ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน และความร6วมมือในสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงการเยือนไทยของ

เชค Mohammed ในคร้ังน้ีเปHนส6วนหน่ึงของการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 และเปHนการเยือนไทย

อย6างเปHนทางการเปHนคร้ังแรกในฐานะรอง นรม.และ รมว.กระทรวงการต6างประเทศกาตารT    

 ส6วนการเยือนกาตารTของผู9แทนรัฐบาลไทยคร้ังหลังสุด คือ นายดอน ปรมัตถTวินัย รมว.

กระทรวงการต6างประเทศ เยือนกาตารTเพ่ือเข9าร6วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร6วมมือเอเชีย (ACD 

Ministerial Meeting) คร้ังท่ี 16 เม่ือ 1 พ.ค.2562 ท่ีโดฮา สำหรับความร6วมมือด9านการเมืองและความม่ันคง 

ท้ังสองฝ|ายต6างสนับสนุนกันและกันเปHนอย6างดี เฉพาะอย6างย่ิงการแก9ไขปPญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต9ของไทย 

ซ่ึงกาตารTถือว6าเปHนกิจการภายในของไทย ขณะเดียวกันก็แสดงความสนใจให9ความช6วยเหลือด9านการลงทุน

และการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต9 โดยหวังว6าจะเปHนอีกแนวทางหน่ึงในการแก9ไขปPญหา ท่ีผ6านมา เจ9าผู9ครองรัฐ

กาตารTทรงบริจาคทรัพยTส6วนพระองคTสนับสนุนการก6อสร9างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาท่ีวิทยาลัยอิสลามยะลา 

(ปPจจุบันคือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี) โดยมี รมว.กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนาอิสลามกาตารTมาร6วมพิธี

เป�ดอาคารดังกล6าวเม่ือ 28 ม.ค.2550 นอกจากน้ี กาตารTยังเคยมีบทบาทสำคัญในการประสานงานช6วยเจรจา

ให9รัฐบาลเอริเทรีย กดดันกลุ6มติดอาวุธให9ปล6อยลูกเรือประมงชาวไทยท่ีถูกจับไปเปHนตัวประกันเม่ือปy 2549 

 การค9าไทย-กาตารT เม่ือปy 2564 มีมูลค6าประมาณ 3,638.33 ล9านดอลลารTสหรัฐ (116,488.14 

ล9านบาท) เพิ่มขึ้นจากเมื่อปy 2563 ที่มีมูลค6าประมาณ 2,324.90 ล9านดอลลารTสหรัฐ (72,621.94 ล9านบาท) 

โดยปy 2564 ไทยส6งออกมูลค6า 302.31 ล9านดอลลารTสหรัฐ (9,540.99 ล9านบาท) และนำเข9ามูลค6า 3,336.02 

ล9านดอลลารTสหรัฐ (106,947.15 ล9านบาท) ไทยเปHนฝ|ายขาดดุลการค9า 3,033.71 ล9านดอลลารTสหรัฐ 

(97,406.17 ล9านบาท) ขณะท่ีห9วง ม.ค.-ก.ย2565 การค9าไทย-กาตารT มีมูลค6าประมาณ 3,878.45 ล9านดอลลารTสหรัฐ 

(133,207.55ล9านบาท) โดยไทยส6งออกมูลค6า 343.15 ล9านดอลลารTสหรัฐ (11,678.17 ล9านบาท) และนำเข9า

มูลค6า 3,535.30 ล9านดอลลารTสหรัฐ (121,529.38 ล9านบาท) ซ่ึงไทยยังคงเปHนฝ|ายขาดดุลการค9า 

 สินค9าส6งออกสำคัญของไทย ได9แก6 รถยนตT อุปกรณTและส6วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและ

ส6วนประกอบของเคร่ืองจักร ไข6มุกธรรมชาติ อัญมณีและเคร่ืองประดับ เคร่ืองปฏิกรณTนิวเคลียรT บอยเลอรT

เคร่ืองจักร เคร่ืองใช9กล และส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว พลาสติกและของท่ีทำด9วยพลาสติก ไม9และของ

ทำด9วยไม9 ถ6านไม9 ของปรุงแต6งจากเน้ือสัตวT ปลาหรือสัตวTน้ำ ยางและของท่ีทำด9วยยาง หัวรถจักรของรถไฟ
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หรือรถราง และส6วนประกอบของของดังกล6าว เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณTไฟฟ§าและส6วนประกอบของเคร่ือง

ดังกล6าว ของทำด9วยเหล็กหรือเหล็กกล9า สินค9านำเข9าสำคัญจากกาตารT ได9แก6 ก¢าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ น้ำมัน

สำเร็จรูป ปุ£ย อะลูมิเนียมและของทำด9วยอะลูมิเนียม เคมีภัณฑTอินทรียT พลาสติกและของท่ีทำด9วยพลาสติก  

เคมีภัณฑTอนินทรียT เหล็กและเหล็กกล9า เคร่ืองปฏิกรณTนิวเคลียรT บอยเลอรT เคร่ืองจักร เคร่ืองใช9กลและ

ส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว อากาศยาน ยานอวกาศ และส6วนประกอบของยานดังกล6าว เคมีภัณฑT

เบ็ดเตล็ด ยางและของท่ีทำด9วยยาง 

 ด9านการลงทุน สหพันธTธุรกิจบริการออกแบบและก6อสร9างแห6งประเทศไทยเคยรับว6าจ9างให9

ดำเนินงานออกแบบและควบคุม การก6อสร9างหมู6บ9านนักกีฬาสำหรับการแข6งขันกีฬาเอเชียนเกมสTท่ีกาตารTเปHน

เจ9าภาพเม่ือปy 2549 รวมท้ังดำเนินการปรับหมู6บ9านนักกีฬาดังกล6าวเปHนโรงพยาบาล Hamad Medical Center 

ในเวลาต6อมา นอกจากน้ียังมีบริษัทในภาคการก6อสร9าง ได9แก6 บริษัท TTCL ซ่ึงเปHนบริษัทร6วมทุนระหว6างไทย

กับญ่ีปุ|น รับงานก6อสร9างโรงกล่ันน้ำทะเลเปHนน้ำจืดในกาตารT จำนวน 2 แห6ง คือ โครงการ Ras Abu Fontas A2 

แล9วเสร็จเมื่อ ก.ค.2558 และโครงการ Ras Abu Fontas A3 แล9วเสร็จเมื่อ เม.ย.2560 เและบริษัท 

WEN Qatar ซ่ึงเปHนบริษัทไทยท่ีมีหุ9นส6วนเปHนชาวกาตารT รับงานก6อสร9างในลักษณะทำสัญญารับเหมาช6วง    

ขุดเจาะอุโมงคTรถไฟฟ§าใต9ดิน และการก6อสร9าง Qatar Museum 

 ด9านพลังงาน บริษัท Qatargas ผู9ผลิตก¢าซธรรมชาติรายใหญ6ของกาตารTลงนาม Head of 

Agreement กับบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ของไทยในการจำหน6ายก¢าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให9 

ปตท.สผ.ระยะยาวปริมาณ 1 ล9านตันต6อปyเม่ือ 3 ก.พ.2551 โดยเร่ิมจัดส6งให9ไทยต้ังแต6ปy 2554 ส6วนบริษัท 

ปตท.จำกัด (มหาชน) ลงนามความตกลงซ้ือก¢าซ LPG จากบริษัท Qatar International Petroleum Marketing 

(Tasweeq) ปริมาณ 270,000 ตัน เม่ือ ม.ค.2554 และลงนามความตกลงกับบริษัท Qatargas เม่ือ ธ.ค.2555 

ในการจัดหา LNG ระยะยาวปyละ 2 ล9านตัน เปHนเวลา 20 ปy โดยเร่ิมส6งมอบในปy 2558 นอกจากน้ี บริษัท เอสซีจี 

เคมีคอลสT จำกัด ลงนามสัญญาร6วมทุนกับบริษัท Qatar Petroleum Investment (QPI) ในโครงการป�โตรเคมี 

Long Son Petro Chemical ในเวียดนามเม่ือปy 2552  

 ด9านการท6องเท่ียว ไทยเปHนประเทศท่ีได9รับความนิยมจากชาวกาตารT นอกจากเข9ามา

ท6องเท่ียวแล9ว ยังนิยมเดินทางเข9ามารับการรักษาพยาบาลควบคู6ไปกับการท6องเท่ียวอีกด9วย โดยเม่ือปy 2561-

2562 มีชาวกาตารTเดินทางมาไทย ประมาณ 33,000-36,000 คน ขณะท่ีห9วงปy 2563 เกิดการแพร6ระบาดของ

โรค COVID-19 ท่ัวโลก ส6งผลให9ท่ัวโลก รวมถึงไทยและกาตารT ใช9มาตรการจำกัดการเดินทางเข9า-ออกประเทศ 

ทำให9มีชาวกาตารTเดินทางมาไทยลดลง อยู6ท่ี 2,781 คน ส6วนชาวไทยในกาตารTมีประมาณ 3,300 คน ในจำนวนน้ี

เปHนแรงงาน 2,641 คน (ข9อมูลปy 2564 กระทรวงแรงงาน) ส6วนใหญ6เปHนแรงงานกึ่งฝyมือในภาคการก6อสร9าง 

ที่เหลืออยู6ในภาคบริการ เช6น พนักงานสายการบิน Qatar Airways พนักงานนวดสปา พ6อครัวและแม6ครัว 

และยังมีนักเรียน-นักศึกษาไทยในกาตารT จำนวน 29 คน นักเรียนส6วนใหญ6ได9รับทุนจากกระทรวงศาสนสมบัติ

และกิจการอิสลามกาตารT มาศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส6วนนักศึกษาได9รับทุนจาก Qatar University (ข9อมูล

เม่ือ ก.ย.2565 สอท.ไทย ณ กรุงโดฮา กาตารT) 
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 ข9อตกลงสำคัญ : ความตกลงระหว6างรัฐบาลแห6งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห6งรัฐกาตารT  

ว6าด9วยบริการเดินอากาศระหว6างอาณาเขตของแต6ละฝ|ายและพ9นจากน้ันไป (9 ส.ค.2534) บันทึกความเข9าใจ   

ว6าด9วยความร6วมมือระหว6างกระทรวงการต6างประเทศไทยกับกาตารT (23 พ.ย.2541) และความตกลงว6าด9วย

ความร6วมมือเศรษฐกิจการค9าและวิชาการระหว6างรัฐบาลแห6งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห6งรัฐกาตารT 

(12 เม.ย.2542) และความตกลงว6าด9วยการจ9างแรงงานไทยในรัฐกาตารT (15 พ.ค.2555) 

 

------------------------------------------------ 
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เชค ตะมีม บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ= อาลษานี 

(His Highness Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani) 

 

ตำแหน0ง    เจ9าผู9ครองรัฐกาตารT 

 

พระราชสมภพ   3 มิ.ย.2523 (พระชนมพรรษา 43 พรรษา/ปy 2566) ท่ีโดฮา กาตารT เปHน 

    พระราชโอรสองคTท่ี 4 ของเชค ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮT บิน ฮะมัด อาลษานี  

    เจ9าผู9ครองรัฐองคTท่ี 7 ของกาตารT ท่ีมีประสูติกาลกับเชคา มูซะฮT บินติ นาศิร  

    อัลมิซนัด พระชายาองคTท่ี 2 ของเชคฮะมัด 

 

ศาสนา    อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ     อภิเษกสมรสแล9วกับพระชายา 3 พระองคT ได9แก6 1) เชคา เยาวTฮะเราะฮT  

    บินติ ฮะมัด บิน สุฮัยมT อาลษานี มีพระราชโอรส 2 พระองคT และพระราช- 

    ธิดา 2 พระองคT 2) เชคาอะนูด บินติ มานะอT อัลฮาจญTรี มีพระราชธิดา 2  

    พระองคT และพระราชโอรส 2 พระองคT และ 3) เชคานูเราะฮT บินติ ฮะซาล  

    อัดดูซารี มีพระราชโอรส 2 พระองคT 

 

การศึกษา     

ปy 2541    - ทรงสำเร็จการศึกษาจาก Royal Military Academy Sandhurst  

    สหราชอาณาจักร  

 

ประวัติการทรงงาน 

ปy 2541    - ทรงได9รับพระราชทานยศร9อยตรี หลังจากสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจาก  

    Royal Military Academy Sandhurst 

ปy 2546    - ทรงได9รับการสถาปนาเปHนมกุฎราชกุมารแทนเชค ญะซีม พระเชษฐาท่ีทรง 

    สละตำแหน6งเม่ือ 5 ส.ค.2546 และเตรียมความพร9อมสำหรับการข้ึน 
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    ครองราชยTด9วยการทรงดำรงตำแหน6งสำคัญ ๆ ด9านความม่ันคงและ 

    เศรษฐกิจอีกหลายตำแหน6ง 

ปy 2552    - ทรงได9รับการสถาปนาเปHน รอง ผบ.ทหารสูงสุด 

ปy 2556-ปPจจุบัน   - ทรงข้ึนครองราชยTเปHนเจ9าผู9ครองรัฐกาตารTองคTท่ี 8 ต้ังแต6 25 มิ.ย.2556  

    หลังจากเชคฮะมัด พระราชบิดา ทรงประกาศสละราชสมบัติ 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - ทรงมีบทบาทสำคัญในการส6งเสริมการพัฒนาด9านการกีฬาของกาตารT  

    ได9แก6 ทรงเปHนผู9ก6อต้ัง Qatar Sport Investments เม่ือปy 2548 (ปPจจุบันเปHน 

    เจ9าของสโมสรฟุตบอล Paris Saint Germain ในฝร่ังเศส) เปHนประธาน 

    จัดการแข6งขันกีฬาเอเชียนเกมสTคร้ังท่ี 15 ซ่ึงกาตารTได9รับเลือกเปHน 

    เจ9าภาพเม่ือปy 2549 (เปHนคร้ังแรกในประวัติศาสตรTท่ีมีชาติสมาชิกเข9าร6วม 

    ครบทุกประเทศ) 

    - ทรงประสบความสำเร็จในการผลักดันให9กาตารTได9รับเลือกเปHนเจ9าภาพ 

    การแข6งขันกีฬาว6ายน้ำชิงแชมปºโลกของ FINA เม่ือปy 2557 และการแข6งขัน 

    ฟุตบอลโลกของ FIFA ในปy 2565 โดยปPจจุบันทรงดำรงตำแหน6งประธาน 

    คณะกรรมการโอลิมป�กของกาตารT และทรงเปHนหน่ึงในสมาชิก 

    คณะกรรมการโอลิมป�กสากล (IOC)  

    - ทรงประสบความสำเร็จในการบริหาร Qatar Investment  

    Authority ซ่ึงเปHนกองทุนความม่ังค่ังแห6งชาติด9วยการเข9าไปถือครอง 

    หุ9นของกิจการหลายแห6งในสหราชอาณาจักร เช6น ธนาคาร Barclays  

    ห9างสรรพสินค9า Harrods และ Sainsbury’s รวมถึง The Shard ใน 

    ลอนดอน ซ่ึงเปHนอาคารท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 

- นิตยสาร CEOWORLD เม่ือ 18 ก.ย.2562 ระบุว6าทรงเปHนกษัตริยT  

ท่ีร่ำรวยเปHนอันดับ 9 ของราชวงศTกษัตริยTท่ัวโลก มีมูลค6าทรัพยTสินรวม 

ประมาณ 2,100 ล9านดอลลารTสหรัฐ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ=และรางวัลต0าง ๆ 

ปy 2546    - Necklace of Merit จากการได9รับสถาปนาเปHนมกุฎราชกุมาร  

ปy 2547    - Member of Distinguished Class of the Order of Khalifa จากบาหTเรน 

    - Sheikh Essa bin Salman al Khalifa Medal จากบาหTเรน  

ปy 2548    - Collar of the Order of Zayed จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสT  

    - Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Medal จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสT 
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ปy 2549    - Best Sport Personality in the Arab World จาก นสพ.Al Ahram  

    ของอียิปตT     

ปy 2550    - OCA Award of Merit จากคณะกรรมการโอลิมป�กแห6งเอเชีย  

ปy 2553    - Grand Officer of the Legion of Honour จากฝร่ังเศส  

 

----------------------------------------- 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีของกาตาร= 

 

เจ9าผู9ครองรัฐ    Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani 

มกุฎราชกุมาร   Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani 

นรม. และ รมว.กระทรวงมหาดไทย Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abd al-Aziz Al Thani 

รอง นรม. และ รมต.แห6งรัฐรับผิดชอบกิจการกลาโหม Dr. Khalid bin Muhammad Al-Atiyah 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการต6างประเทศ  Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin  

     Jassim Al-Thani 

รมว.กระทรวงการคลัง   Ali bin Ahmed Al Kuwari 

รมว.กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนาอิสลาม Ghanem bin Shaheen bin Ghanem Al Ghanim 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  Sheikh Abdulrahman bin Hamad bin Jassim 

    bin Hamad Al Thani 

รมว.กระทรวงคมนาคม   Jassim bin Saif bin Ahmed Al Sulaiti 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Dr. Hanan Mohamed al-Kuwari 

รมว.กระทรวงการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai 

รมว.กระทรวงเทศบาลเมือง  Dr. Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie 

รมว.กระทรวงพาณิชยTและอุตสาหกรรม Sheikh Mohammed bin Hamad bin Qassim 

    Al Abdullah Al Thani 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการอุดมศึกษา Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi 

รมว.กระทรวงแรงงาน   Dr. Ali bin Saeed bin Smaikh Al Marri 

รมว.กระทรวงยุติธรรม    Masoud bin Mohammed Al Ameri 

รมว.กระทรวงกีฬาและเยาวชน Salah bin Ghanem Al Ali 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล9อมและการเปล่ียนแปลง Dr. Faleh bin Nasser bin Ahmed bin Ali Al Thani 

สภาพทางภูมิอากาศ 

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad 

รมต.แห6งรัฐ รับผิดชอบกิจการด9านพลังงาน Saad bin Sherida Al-Kaabi 

รมต.แห6งรัฐ รับผิดชอบกิจการคณะรัฐมนตรี Mohammed bin Abdullah bin Mohammed 

    Al Yousef Al Sulaiti 

 

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

 (พ.ย.2565)  


