
 
 

 

 

ชูชาติ พุฒเพ็ง 

บทน ำ 

หากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกาตาร์ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการด้าน

ความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง ๔ ทศวรรษ นับตั้งแต่มีการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีค.ศ. ๑๙๘๐ ท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศ

ได้ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความร่วมมือด้านพลังงาน เนื่องจากประเทศไทยต้องพ่ึงพาการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์

ในปริมาณมาก ท าให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยต้องยกระดับความร่วมมือกับกาตาร์ซึ่งเป็น

ประเทศคู่ค้าส าคัญ โดยอาศัยการก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกันบนพ้ืนฐานความไว้วางใจ 

และความเชื่อมั่นมาโดยตลอด ด้วยเหตุผลที่กาตาร์เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ ามันรายใหญ่ อีกทั้ง

ยังเป็นประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติส ารองมากที่สุดเป็นล าดับ ๓ ของโลก ขณะที่ไทยมี

ความต้องการน าเข้าพลังงานเพ่ือชดเชยให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ท าให้ความสัมพันธ์

ด้านพลังงานระหว่างกาตาร์กับไทยมีการยกระดับอย่างต่อเนื่อง  

ไทยน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากกาตาร์ปริมาณมากในล าดับต้น ๆ ส่งผลท าให้ทั้งสองประเทศ

มีความตกลงด้านพลังงานระหว่างกันนับตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ เป็นต้นมา โดยบริษัท ปตท. (จ ากัดมหาชน) 

ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ  

ได้บรรลุข้อตกลงน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์รวม ๒ ล้านตัน/ปี กอปรกับรัฐบาลไทย

ยึดถือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่นคงทางพลังงานอย่างมีวินัยท าให้เกิด

เสถียรภาพทางพลังงาน และมีทิศทางเป็นไปในทางบวกด้วยการส่งเสริมกระบวนการใหม่ ๆ 

เพ่ือสร้างความคุ้มค่าด้านการผลิตพลังงานทางเลือกจนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหาร

ระบบเศรษฐกิจพลังงานและนโยบายพลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน จนกาตาร์ให้การยอมรับ
                                                           

นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ (ภาษาอาหรับ) ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๔ ทศวรรษสมัพนัธ์ไทย-กาตาร์   

หมุดหมายทีน่่าจบัตา 



๑ 

ในศักยภาพของไทย และพร้อมพิจารณาขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานให้มีขอบเขตกว้าง

มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังเน้นเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการด าเนินกิจกรรมในเวที

ความร่วมมือระดับสากล โดยเฉพาะการผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาติหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งบทบาทดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นภาพกว้างของทั้งสองประเทศในมุมที่เด่นชัดขึ้น ไม่เพียงการให้ความส าคัญ

ด้านความร่วมมือในระดับพหุภาคีในทุกเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันยังมี

การประสานความร่วมมือแบบทวิภาคี ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้สานต่อและด าเนินนโยบาย

เพื่อต่อยอดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนาน เห็นได้จากความร่วมมือภายใต้กรอบ

ความตกลงหลายฉบับ รวมถึงการแสดงความตั้งใจในการขยายกรอบความร่วมมือผ่านบันทึก

ความเข้าใจซึ่งทั้งสองประเทศได้ด าเนินการไปแล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาในหลายด้าน อาทิ 

การศึกษา บริการเดินอากาศ การทหารและความมั่นคง การค้าและการลงทุน 

 

จากความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศดังกล่าว ท าให้เห็นถึงทิศทางการเสริมสร้าง

และยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกาตาร์ที่ด าเนินไปอย่างครอบคลุมและขยายกรอบ

เพิ่มมากขึ้น โดยผู้เขียนขอฉายมุมมองผ่านบทวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีการปรับตัว เชิงการเมือง 

การทูต และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกาตาร์ ตลอดจนการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้จาก

นายณัฐพล ขันธหริัญ เอกอัครราชทูตไทยประจ ารัฐกาตาร์ 



๒ 

บทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของนายณัฐพล ขันธหิรัญ๑ เอกอัครราชทูตไทยประจ ารัฐกาตาร์ ซึ่งได้

สะท้อนประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความโดดเด่นของกาตาร์ ส่งผลให้เกิดมิติความเชื่อมโยงระหว่าง

ข้อมูลเชิงลึกกับข้อมูลทั่วไป จนผู้เขียนสามารถน ามาขยายผลให้เห็นภาพเด่นชัดขึ้น ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

บทบำทกำรทูตอันโดดเด่น 

กาตาร์ได้ฉายบทบาทน าในเวทีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

ในภูมิภาค รวมทั้งท่าทีการเป็นตัวกลางเจรจาคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในหลาย

ประเทศ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภาวะที่หลายประเทศในภูมิภาค

เผชิญกับสงครามกลางเมือง ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือกาตาร์มีบทบาทน าและเป็นกุญแจส าคัญ

ในการเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานและกลุ่มตอลิบาน รวมถึงการให้

ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการทูตหลังกลุ่มตอลิบานบุกยึดกรุงคาบูล๒ บทบาท

กาตาร์ดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนสะพานทางการทูตเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและคอยประสานงาน

ในฐานะเป็นตัวกลางเจรจากับกลุ่มตอลิบานเพ่ือให้เปิดสนามบินนานาชาติ เพ่ือให้นานาประเทศ

น าเครื่องบินขึ้น–ลงสนามบินนานาชาติที่กรุงคาบูล ในภารกิจอพยพกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน

ที่ประสงค์เดินทางออกนอกประเทศหลังกลุ่มตอลิบานบุกยึดกรุงคาบูลและเข้ามาบริหารประเทศ

ในขณะนั้น  

บทบำทกำรเป็นเจ้ำภำพฟุตบอลโลกรอบสุดท้ำย ๒๐๒๒ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการทูตของกาตาร์มีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะ

บทบาทน าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้เกิด

พลวัตรสู่การขับเคลื่อนบทบาทใหม่ที่เน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและ

สันทนาการจนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในระดับโลก ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ
                                                           

๑
 บทสัมภาษณ์พิเศษนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโดฮา สัมภาษณ์โดยนายการอม อัลหัลญาวีย์ 
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์อัลวะฏอน (ภาษาอาหรับ) ฉบับท่ี ๙๗๖๔ หน้าที่ ๑๑ ประจ าวันท่ี 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

๒
 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๐๒๑ ปฏิบัติการของกลุ่มนักรบตอลิบานที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันสามารถเข้ายึดพื้นที่ตามเมือง
ในแถบตอนเหนือไล่เรียงต่อเนื่องได้มากถึง ๖ เมือง ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาได้เพียงสัปดาห์กว่า ๆ 
กระทั่งวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๒๑ มีข่าวประโคมจากสื่อหลายส านักว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานถูกโค่นล้มโดย
กลุ่มนักรบตอลิบาน 



๓ 

กาตาร์ที่ใช้เครื่องมือทางการทูตเพ่ือก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถน าพาประเทศสู่เส้นทาง

การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและก าลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๑๘ 

ธันวาคม ๒๐๒๒ โดยรัฐบาลกาตาร์ทุ่มงบประมาณเพ่ือการนี้สูงถึง ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

เพ่ือผลักดันเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ประเทศ ๒๐๓๐ มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการ

มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างเสริมการตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมใน

การเป็นเจ้าภาพต้อนรับแฟนบอลที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลก ยังไม่นับรวมการเข้าร่วม

กิจกรรมที่ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หรือฝ่ายจัดการแข่งขันภายใต้การก ากับ

ดูแลของสมาคมฟุตบอลกาตาร์ หวังเปิดโอกาสให้ชาวกาตาร์ทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตัวเอง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลผ่าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือให้ข้อมูลจ าเป็นตลอดช่วงการแข่งขัน

มหกรรมฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี ้ 

 

ด้านการเตรียมความพร้อมของกาตาร์ในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย  

๒๐๒๒ ถือเป็นความภาคภูมิของชาวกาตาร์ทั้งประเทศ แม้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา กาตาร์และ 

ทั่วโลกจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด–๑๙ แต่ความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าภาพ 

ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการปรับแผนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการก่อสร้างสนามฟุตบอลทั้ง ๘ แห่ง 

ที่เน้นการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนอารยธรรมและประเพณี

อาหรับอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย เพ่ือให้



๔ 

อาคารทั้งหมดมีความยั่งยืน คงทน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเคลื่อนย้ายเพ่ือน ากลับมา

ใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา ยังไม่นับรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการ

เดินทางของพลเมืองผ่านระบบขนส่งที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนด้วยระบบ

ขนส่งสาธารณะในระยะยาว กรณีนี้ท าให้กาตาร์ประสบความส าเร็จอย่างมากในทางการทูต

และศักยภาพของประเทศที่สามารถสร้างการยอมรับผ่านบทบาทการเป็นเจ้าภาพกีฬาฟุตบอล

ระดับโลกครั้งนี้ และถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬากาตาร์ที่สามารถสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้จดจ าความประทับใจ ด้วยพ้ืนที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวม

ของทุกสายตาของแฟนบอลมีผลต่อยอดไปถึงโลกอาหรับโดยรวม เนื่องจากกาตาร์เปรียบเสมือน

ตัวแทนอารยธรรมอาหรับและได้สะท้อนวัฒนธรรมอาหรับให้ประชาคมโลกได้เห็นและชื่นชม

อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  

หมุดหมำยใหม่ควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ บริกำร และพลังงำน 

กาตาร์เป็นประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยและจัดอยู่ในล าดับที่ ๓ ของประเทศในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง โดยในปี ๒๐๒๑ ที่ผ่านมา ดัชนีการค้าขายระหว่างกันเติบโตและขยายตัวสูงถึง 

๓.๖๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ ๕๗ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ยิ่งในระยะหลังพบว่าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในกาตาร์เน้นการลงทุนในภาคการดูแลสุขภาพ 

การรักษาเชิงป้องกัน การชะลอวัย นวัตกรรมดูแลรักษาสุขภาพให้สามารถมีชีวิตยืนยาว มีความ

เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงภาคธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ด้วยเหตุผล

ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้กาตาร์มีความส าคัญมากในมุมมองของไทยคือ นโยบายต่างประเทศ

กาตาร์ที่เน้นการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ทางการทูตจนมีผลท าให้เกิดความร่วมมือหลายด้าน

โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือด้านพลังงาน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สิทธิมนุษยชน และ

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  

การบรรลุความตกลงด้านความร่วมมือระหว่างกาตาร์กับไทยที่มีผลแล้วในปัจจุบันคือ 

ความตกลงด้านความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามในปี ๒๐๑๒ มีผลท าให้ทั้งสองประเทศ

ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ร่วมกันในมิติความม่ันคงแบบครอบคลุมรอบด้าน ทั้งการรักษา

สันติภาพ ความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร การสร้างกระบวนการสันติภาพ และการสนับสนุน

ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกองทัพ ความร่วมมือ
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ด้านการข่าว การปราบปรามการก่อการร้าย เป็นต้น อีกทั้งยังมีบันทึกความเข้าใจระหว่างกันอีก

หลายด้าน ซึ่งเน้นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้  ทั้งสองประเทศมีแนวทาง

เพื่อขยายกรอบความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ที่ถือหนังสือ

เดินทางประเภทนักการทูต รวมถึงการเดินทางเข้าประเทศของข้าราชการระดับสูง ซึ่งขณะนี้ถือ

ว่าความตกลงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการลงนามเพ่ือบรรลุความตกลง

ร่วมกันต่อไป ในการนี้จึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงระหว่างสองประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ 

เนื่องจากในอนาคตทั้งสองประเทศจะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้ครอบคลุมและกระจาย

ไปในหลายด้าน เพราะการบ่งชี้ของตัวเลขมีแนวโน้มปรับตัวในทางบวกผ่านปัจจัยส าคัญที่ท าให้

เศรษฐกิจขยายตัวนั้นมาจากไทยส่งออกสินค้าไปกาตาร์ราว ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่

อัตราการน าเข้าพลังงานจากกาตาร์มียอดรวมราว ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในไตรมาสแรก 

ของปีนี้พบว่า การแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นราว ๑.๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า

สถานการณ์การส่งออกของไทยจะดีขึ้นต่อเนื่องหลังยุคโควิด (post COVID–19) เนื่องจากโอกาส

ทางการค้าระหว่างสองประเทศเปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลไม้และพืชผล

ทางการเกษตรของไทยรวมถึงสินค้าในกลุ่มอาหารฮาลาล เนื่องจากไทยมีศักยภาพในด้านนี้ภายใต้

การรณรงค์และผลักดันให้เป้าหมายการส่งออกอาหารไทยไปทั่วโลก ในฐานะความเป็นครัวโลก 

ปัจจุบันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในกาตาร์สามารถสร้างชื่อเสียงกลับสู่ประเทศอย่างมาก  

โดยเฉพาะการลงทุนด้านการดูแลสุขภาพและการบริการภาคโรงแรม เนื่องจากมีธุรกิจภาคบริการ

กลุ่มโรงแรมสัญชาติไทยที่เข้าไปลงทุนในกาตาร์แล้วจ านวนมาก อาทิ  Banana Island Resort 

Doha by Anantara Centara ,West Bay Hotels and Residences  Dusit Doha รวมทั ้ง 

Zulal Wellness Resort by Chivasom 
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นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารไทยเปิดให้บริการอีกหลายแห่งสามารถสร้างโอกาสทางการ

แข่งขันและขยายส่วนแบ่งตลาดในหมวดที่เกี่ยวกับภาคบริการจนสามารถเพ่ิมมูลค่าทางการค้า

ของไทยได้อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัตถุดิบจากพืชผลเกษตรของไทย 

ความพิถีพิถันและความใส่ใจในกรรมวิธีการปรุงตามสไตล์อาหารไทยสะท้อนผ่านศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวอาหรับ สอดคล้องกับการดูแล

สุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วยธรรมชาติบ าบัดจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 

ขณะเดียวกันยังมีการลงทุนด้านสุขภาพและความงาม ทั้งร้านนวด สปา ร้านเสริมสวย ซึ่งทั้งหมดนี้

สามารถการันตีโอกาสและความท้าท้ายใหม่ ๆ เสริมปัจจัยการลงทุนของทั้งสองประเทศให้สามารถ

ขยายโอกาสภาคแรงงาน รวมทั้งการลงทุนร่วมกันในกรอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การรักษาพยาบาล 

และอุตสาหกรรมอาหาร ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในโครงการ Katara๓ ได้เข้ามาร่วมลงทุน

และถือหุ้นอยู่ในกลุ่มชีวาศรม สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจสปาและภาคบริการท่องเที่ยวและโรงแรม

ของไทยมีศักยภาพและพร้อมต้อนรับนักลงทุนจากกาตาร์ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีทุนสูงหวังให้เข้ามา

ลงทุนในไทยตามแผนรองรับการลงทุนโดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) 

 

                                                           
๓ Katara เป็นช่ือเขตหนึ่งในกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่หลายบริษัทร่วมกัน

จัดสรรพื้นที่ในการลงทุนหมวดบริการในโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสันทนาการและดูแลสุขภาพครบวงจร 
มีห้างสรรพสินค้า สปาเสริมความงาม มีการออกแบบเมืองเหนือจินตนาการด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
และใช้ระบบเทคโนโลยีล้ าสมัยด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  
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แม้ว่าทั่วโลกยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด–๑๙ 

แต่เศรษฐกิจกาตาร์กลับสวนทางเพราะมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้อัตราการขยายตัวจะสูงถึง

ร้อยละ ๓–๔ โดยตัวเลขข้างต้นบ่งชี้ว่ากาตาร์เป็นประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วหลังยุคโควิด (Post 

COVID–19) ด้วยมีปัจจัยการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานและก๊าซธรรมชาติไปหลาย

ประเทศทั่วโลก ท าให้สามารถพยุงกราฟเศรษฐกิจให้อยู่ในระนาบที่เหมาะสมและสามารถกลับมา

ฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมทั้งทางบก 

ทางทะเล และทางอากาศ รวมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองให้อยู่ดีกินดี

ผ่านระบบรัฐสวัสดิการ กอปรกับมีการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื ่อคุ ้มครอง

สวัสดิการแรงงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กาตาร์ ๒๐๓๐ ซึ่งประเด็นนี้จะช่วยให้แรงงานที่

พ านักอยู่ในกาตาร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 

กำรเลือกตั้งสภำที่ปรึกษำบ่งชี้สถำนะควำมร่วมมือระหว่ำงสองรัฐสภำ 

จากการที่นายอะห์มัด อะลี อัตตะมีมี เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจ าประเทศไทย

ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๐๒๑ 

เพื่อแนะน าตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่  และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ 

ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในระดับรัฐสภา  
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กรณีดังกล่าวส่งสัญญาณให้เห็นว่ากาตาร์ก าลังเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ทางการเมือง

ผ่านระบบการเลือกผู้แทนให้ท าหน้าที่ในสภาที่ปรึกษา นับเป็นย่างก้าวส าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า

กาตาร์ก าลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการเมืองการปกครองสู่เส้นทางประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 

ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๐๒๑ สะท้อนให้เห็นว่ากาตาร์

ก าลังปรับสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งส าคัญ เนื่องจากระบบการปกครองของกาตาร์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในปี ๑๙๗๑ มีระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย 

โดยอ านาจทั้งหมดอยู่กับเจ้าผู้ครองรัฐ มีสภาที่ปรึกษาที่มาจากการแต่งตั้งโดยตรงจ านวน ๔๐ ที่นั่ง 

กระทั่งมาถึงยุคที่กาตาร์เผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งการถูกคว่ าบาตรจากกลุ่มประเทศ

ความร่วมมืออ่าวอาหรับ๔ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปะทะกันทางอุดมการณ์และนโยบายต่างประเทศ

น าโดยซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน อียิปต์ รวมถึงการแสดงบทบาทน าในเวที

การเมืองระหว่างประเทศต่อปัญหาพิพาทในเยเมนและซีเรีย ไม่นับรวมอุปสรรคจากกระแสกดดัน

จากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ภาคแรงงานที่หนักหน่วงในห้วงหลายปี โดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและโครงสร้าง

พ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี ๒๐๒๒ ท าให้กาตาร์

ต้องแสวงหาแนวร่วมจากหลายประเทศผ่านกลไกการทูตและการเมืองระหว่างประเทศที่สร้างสรรค์ 
                                                           

๔
 กาตาร์เผชิญกับวิกฤติการคว่ าบาตรจากสมาชิกกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ ทั้งซาอุดีอาระเบีย 
บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์มาเกือบ ๒ ปี แต่กาตาร์สามารถยืนหยัด 
อยู่ได้อย่างมั่นคงทั้งยังคงมีบทบาทน าในเวทีโลกหลายด้าน อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้กาตาร์ก้าวผ่าน
วิกฤตินี้ได้คือการทุ่มความพยายามเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประทศนอกภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะ
วิถีการทูตและการเมืองสร้างสรรค์ท าให้ได้รับความน่าเชื่อถือจนเกิดผลสัมฤทธ์ิด้านความร่วมมือตามมาอย่าง
เป็นรูปธรรม 



๙ 

ส่งผลให้ผู้ปกครองประเทศต้องปรับตัวและมุ่งหวังความร่วมมือผ่านเวทีระหว่างประเทศ ท าให้กาตาร์

เริ่มหันเข้าสู่วิถีประชาธิปไตยผ่านระบบการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีที่มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ถือได้ว่าเป็นการปรับโครงสร้างอ านาจนิติบัญญัติครั้งประวัติศาสตร์ 

ส่งผลให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวถือเป็นประสบการณ์ทางการเมืองที่มีผู้แทนมาจาก

ระบบการเลือกตั้งและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองกาตาร์ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาที่ก าหนดขึ้นในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๐๒๑ พบว่ายอดผู้สมัคร

มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๔ คน กระจายตามเขตเลือกตั้งทั้ง ๓๐ เขตเลือกตั้ง ในจ านวนนี้มีผู้สมัคร

ที่เป็นสตรีรวมทั้งสิ้น ๒๘ คน โดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เข้ามา

ท าหน้าที่ผู้แทนปวงชนในสภาที่ปรึกษากาตาร์รวม ๓๐ ที่นั่ง และอีก ๑๕ ที่นั่ง มาจากการแต่งตั้ง

โดยตรงจากเจ้าผู้ครองรัฐ สภาที่ปรึกษามีอ านาจหน้าที่หลัก ๆ ประกอบด้วย การให้ค าปรึกษา

เจ้าผู้ครองรัฐในการตรากฎหมายโดยเสนอผ่านคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น การพิจารณาให้

ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหารโดยการ

เสนอญัตติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี 

กาตาร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาครั้งที่  ๑๔๐ 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๐๑๙ และถัดมาได้รับการรับรอง

การเข้าเป็นสมาชิกรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) ในเดือนตุลาคม

ปีเดียวกันและเมื่อกาตาร์ปรับระบบโครงสร้างสัดส่วนการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาในปี 

๒๐๒๑ โดยให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท าให้จุดนี้เอง

ประชาคมโลกได้เห็นก้าวย่างส าคัญบนถนนประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง

รัฐสภาไทยเห็นถึงความส าเร็จของรัฐสภากาตาร์ในบทบาทการทูตรัฐสภาและคาดว่าฉากทัศน์

ต่อจากนี้ไปรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะแสวงหาแนวทางเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างกัน

ผ่านกลไกของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับประเทศคู่กลุ่มอย่างแน่นอน 

 

 

 

 



๑๐ 

บทสรุป 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกาตาร์ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ที่มีมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนานถึง ๔ ทศวรรษ นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

ในปี ๑๙๘๐ ท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างกันอย่างครอบคลุมทุกมิต ิ

ปัจจุบันมีคนไทยพ านักอยู่ในกาตาร์ราว ๒,๘๐๐ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการบริการ

ด้านการบินประจ าสายการบินกาตาร์ และอีกจ านวนไม่น้อยท างานในหมวดการต้อนรับใน

สถานประกอบการประเภทการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งแรงงานเหล่านี้ปรับสถานะกลายเป็น

กระบอกเสียง (soft power) สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นไทยในกาตาร์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือนิทรรศการต่าง ๆ ที่ภาคเอกชนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงโดฮาที่รับหน้าที่

ประสานงานและเป็นเจ้าภาพ ทั้งมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมไทย งานแสดงพืชผลทางการเกษตร 

การบริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา และนวดแผนไทย การแสดงวิธีแกะสลักผลไม้และสบู่ถ่ายทอด

เอกลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากนี้พบว่าข้อมูลนักศึกษาในปัจจุบันที่ได้รับทุนการศึกษาจาก

รัฐบาลกาตาร์มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๕ คน ก าลังศึกษาในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย  

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือระหว่างไทยกับกาตาร์นับว่ามีสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและ

ยาวนาน ปัจจุบันเข้าสู่ ๔ ทศวรรษ เนื่องจากทั้งสองประเทศค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันและ

พร้อมขยายความร่วมมือระหว่างกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งการเมือง 

ความม่ันคง การค้า การลงทุน รวมถึงความสัมพันธ์ด้านสังคม สิทธิมนุษยชน รวมถึงความร่วมมือ

ในระดับรัฐบาลและรัฐสภาจะเพ่ิมความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

 

 

 

 

 



๑๑ 
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• ชูชาติ พุฒเพ็ง เจาะลึกเบื้องหลังเหตุการณ์คว่ าบาตรกาตาร์ : ใครได้ประโยชน์ / รัฐสภาสาร ปีที่ ๖๕, 
ฉบับที่ ๑๒ (ธ.ค. ๒๕๖๐), หนา้ ๘๑–๑๐๓ 
 

•               กาตาร์กับสถานะสมาชิกใหม่ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย APA : โอกาสและความหวัง
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