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ราชอาณาจักรฮัชไมตBจอรBแดน 

(Hashemite Kingdom of Jordan) 

 
 

เมืองหลวง อัมมาน  

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาระเบีย ระหว<างเส=นละติจูด 29 องศา 

11 ลิปดา-33 องศา 22 ลิปดาเหนือกับลองจิจูด 34 องศา 59 ลิปดา-39 องศา 18 ลิปดาตะวันออก พ้ืนท่ี 

89,342 ตร.กม. (พ้ืนดิน 88,802 ตร.กม. น<านน้ำ 540 ตร.กม.) ขนาดใหญ<เปUนอันดับ 113 ของโลก และเล็กกว<า

ไทยประมาณ 5.7 เท<า อยู<ห<างจากกรุงเทพฯ 6,830 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับซีเรีย 379 กม. 

 ทิศใต= ติดกับทะเลแดง 26 กม. และซาอุดีอาระเบีย 
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 ทิศตะวันออก ติดกับซาอุดีอาระเบีย 731 กม. และอิรัก 179 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับอิสราเอล 307 กม. ทะเลสาบ Dead Sea 50 กม. 

  เขตเวสตdแบงกd (ปาเลสไตนd) 148 กม. 

ภูมิประเทศ  ทางตะวันออกส<วนใหญ<เปUนท่ีราบทะเลทราย ทางตะวันตกเปUนท่ีราบสูงและปeาเมดิเตอรdเรเนียน 

มีหุบเขา Great Rift ก้ันระหว<างจอรdแดนกับเขตเวสตdแบงกdของปาเลสไตนdและอิสราเอล มีพ้ืนท่ีต่ำสุดของโลก 

คือ ทะเลสาบ Dead Sea ต่ำกว<าระดับน้ำทะเล 1,378 ฟุต (408 ม.) จุดท่ีสูงท่ีสุดในประเทศคือ ภูเขา Umm adDami 

สูง 1,854 ม. พ้ืนท่ีเพาะปลูก 11.4%   

 

ภูมิอากาศ  แบบผสมระหว<างเมดิเตอรdเรเนียนกับแห=งแล=งแบบเขตทะเลทราย โดยทางตอนเหนือและ

ตะวันตกสภาพอากาศเปUนแบบเมดิเตอรdเรเนียน มี 2 ฤดู คือ ฤดูหนาว ช<วง พ.ย.-มี.ค. มีฝนตกและมีหิมะตกใน

อัมมาน อุณหภูมิเฉล่ีย 13 องศาเซลเซียส และฤดูร=อนในช<วงท่ีเหลือของปu อากาศร=อนและแห=งแล=ง อุณหภูมิ

เฉล่ีย 35 องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีเคยประสบ ได=แก< ภัยแล=งและแผ<นดินไหว 

 

ประชากร  11,271,068 คน (ต.ค.2565 สำนักงานสถิติจอรdแดน) 

 

รายละเอียดประชากร  เปUนชาวอาหรับ 97.4% (ชาวจอรdแดน 69.3% แรงงานและผู=อพยพชาวซีเรีย 

13.3% ชาวปาเลสไตนd 6.7% ชาวอียิปตd 6.7% ชาวอิรัก 1.4%) และอ่ืน ๆ 2.6%  (เซอรdคัสเซียนและ

อารdเมเนียน) อัตราส<วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปu) 33.05% วัยรุ<นถึงวัยกลางคน (15-64 ปu) 

63.27% และวัยชรา (65 ปuข้ึนไป) 3.67% อายุขัยเฉล่ียของประชากร 76.01 ปu อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 74.51 ปu 

และอายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 77.6 ปu อัตราการเกิด 22.58 คนต<อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 3.45 คน

ต<อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.81% 

 

ศาสนา  อิสลาม (ส<วนใหญ<เปUนซุนนี) 97.1% คริสตd 2.1% (ส<วนใหญ<นิกายกรีกออรdทอดอกซd) อ่ืน ๆ 

(พุทธ ฮินดู ยูดาย และไม<มีศาสนา) 0.8% 

 

ภาษา  ภาษาราชการคือภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษใช=อย<างแพร<หลายในการติดต<อธุรกิจ ราชการ 

และในกลุ<มชนช้ันกลางและชนช้ันสูง 

 

การศึกษา  อัตราการรู=หนังสือ 98.2% จำนวนปuเฉล่ียของการเข=ารับการศึกษาของประชาชนคือ 13 ปu 

 

การก0อต้ังประเทศ  หลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และการส้ินสุดของจักรวรรดิออตโตมาน (อุษมานียะฮd) 

สหราชอาณาจักรซ่ึงได=อาณัติในการปกครองพ้ืนท่ีส<วนใหญ<ของภูมิภาคตะวันออกกลาง แบ<งเขตก่ึงปกครองตนเอง 

Transjordan ออกจากปาเลสไตนd ต<อมาสหราชอาณาจักรร=องขอต<อสันนิบาตชาติเพ่ือให=เอกราช Transjordan 
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เม่ือปu 2489 และเปล่ียนช่ือประเทศเปUนราชอาณาจักร “จอรdแดน” ต้ังแต<ปu 2493 โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี

อับดุลลอฮdท่ี 1 เปUนผู=ปกครองพระองคdแรก อน่ึง ความพ<ายแพ=ในสงคราม 6 วันกับอิสราเอลเม่ือปu 2510 ส<งผลให=

จอรdแดนต=องสูญเสียดินแดนฝ��งตะวันตกของแม<น้ำจอรdแดน (เขตเวสตdแบงกd) ให=อิสราเอล ก<อนท่ีจะตัดสินใจ

ประกาศสละการอ=างกรรมสิทธ์ิเหนือดินแดนดังกล<าวเปUนการถาวรต้ังแต<ปu 2531 

 

วันชาติ       25 พ.ค. (วันได=รับเอกราชจากอาณัติของสหราชอาณาจักรเม่ือปu 2489) 

การเมือง ปกครองด=วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริยdเปUนประมุขภายใต=รัฐธรรมนูญ อำนาจการปกครอง

แบ<งเปUน 3 ฝeาย ได=แก< ฝeายบริหาร ฝeายนิติบัญญัติ และฝeายตุลาการ แต<ในทางปฏิบัติ กษัตริยdมีอำนาจสูงสุด  

ท้ังฝeายบริหารและนิติบัญญัติ กษัตริยdพระองคdป�จจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮdท่ี 2 เสด็จข้ึนครองราชยd

เม่ือ 7 ก.พ.2542 เจ=าชายฮุเซน พระราชบุตรองคdโตทรงได=รับการสถาปนาเปUนมกุฎราชกุมารอย<างเปUนทางการ 

เม่ือ 2 ก.ค.2552  

 ฝeายบริหาร : สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีอำนาจแต<งต้ัง นรม. และ นรม.แต<งต้ัง ครม. โดยผ<าน  

ความเห็นชอบของสมเด็จพระราชาธิบดี นรม.คนป�จจุบัน คือนาย Bisher Al-Khasawneh ดำรงตำแหน<งต้ังแต< 

12 ต.ค.2563 

 ฝeายนิติบัญญัติ : มี 2 สภาได=แก< 1) วุฒิสภา (Majlis al-Ayan หรือ House of Notables) 

สมาชิก 65 คน แต<งต้ังโดยสมเด็จพระราชาธิบดี มีวาระ 4 ปu 2) สภาผู=แทนราษฎร (Majlis al-Nuwaab หรือ 

House of Representatives) สมาชิก 130 คน วาระ 4 ปu โดยมาจากการเลือกต้ังโดยตรงท้ังแบบแบ<งเขตเลือกต้ัง

และแบบสัดส<วน/บัญชีรายช่ือ 115 คน (ในจำนวนน้ีมีโควตาท่ีสงวนไว=สำหรับชนกลุ<มน=อย 12 คน แบ<งเปUน 

ชาวคริสตd  9 คน และผู=ท่ีมีเช้ือสายเชเชนหรือ Circassian อีก 3 คน) ท่ีเหลือเปUนโควตาท่ีสงวนไว=สำหรับสตรี 

15 คน การเลือกต้ังคร้ังหลังสุดเม่ือ 10 พ.ย.2563 (กำหนดการเลือกต้ังคร้ังต<อไปในปu 2567) 

 ฝeายตุลาการ : ระบบกฎหมายมีพ้ืนฐานจากหลักกฎหมายอิสลามและระบบกฎหมายแบบ Civil Law มี

ศาลฎีกาเปUนศาลสูงสุดของประเทศ สมเด็จพระราชาธิบดีทรงแต<งต้ังประธานศาลฎีกา ส<วนผู=พิพากษาคนอ่ืน ๆ 

มาจากการเสนอช่ือของสภาตุลาการสูงสุดให=สมเด็จพระราชาธิบดีทรงพิจารณารับรอง นอกจากน้ี ยังมีศาลศาสนา 

และศาลพิเศษอ่ืน ๆ เช<น ศาลภาษี ศาลทหาร และศาลคดีความม่ันคง  

 พรรคการเมือง : แบ<งเปUน 5 ฝeายหลัก ได=แก< ฝeายอิสลามนิยม อนุรักษdนิยม สังคมนิยม ชาตินิยม

อาหรับ และสายกลาง พรรคการเมืองสำคัญ เช<น พรรค Islamic Action Front พรรค Islamic Centre Party 

พรรค National Current Party และพรรค Jordanian Arab Socialist Ba’ath Party  นอกจากนี้ ยังมี

กลุ<มพลังทางการเมืองที่สำคัญ เช<น 1) Anti-Normalization Committee 2) Jordan Bar Association 

3) Jordanian Press Association และ 4) Jordanian Muslim Brotherhood 

 

เศรษฐกิจ แบบเสรีนิยม เศรษฐกิจมีขนาดเล็กท่ีสุดประเทศหน่ึงในตะวันออกกลาง ขาดแคลนน้ำ น้ำมัน 

และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ รายได=ส<วนใหญ<มาจากภาคบริการและการพ่ึงพาความช<วยเหลือจากต<างชาติ 

และพ่ึงพาการนำเข=าพลังงาน จอรdแดนเปUนประเทศท่ีจัดทำข=อตกลงการค=าเสรี (FTA) มากท่ีสุดในตะวันออกกลาง 
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โดยจัดทำกับสหรัฐฯ แคนาดา สิงคโปรd มาเลเซีย สหภาพยุโรป (EU) ตูนิเซีย แอลจีเรีย ลิเบีย อิรัก ตุรกี และ

ซีเรีย ท้ังน้ี สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮdท่ี 2 ดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจอย<างจริงจัง โดยเฉพาะการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจและปรับปรุงภาคการเงินการธนาคาร เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต<างชาติเพ่ิมข้ึน แก=ไขป�ญหา

ความยากจน การว<างงาน เงินเฟ¤อ และขาดดุลงบประมาณ รวมถึงมีการทำข=อตกลงกับกองทุนการเงินระหว<าง

ประเทศ (IMF) แม=ว<าเศรษฐกิจจอรdแดนจะเร่ิมฟ¥¦นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 ด=วยการขยายตัวของ   

ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม และการฟ¥¦นตัวของภาคการท<องเท่ียว แต<หน่ึงในความกังวลด=านเศรษฐกิจ

ของจอรdแดนคืออัตราการว<างงานท่ีอยู<ในระดับสูง เฉพาะอย<างย่ิงในกลุ<มเยาวชนและสตรี รวมถึงผลกระทบ

จากการสู=รบระหว<างรัสเซีย-ยูเครน ส<งผลให=สินค=าโภคภัณฑdมีราคาสูงข้ึน ขณะท่ีประชากรของจอรdแดน

มากกว<า 15.7% อาศัยอยู<ใต=เส=นความยากจน  ท้ังน้ี นักวิเคราะหdประเมินว<าจอรdแดนจำเปUนต=องปฏิรูปทาง

การเงิน เน่ืองจากจอรdแดนมีค<าใช=จ<ายทางสังคมให=แก<พลเมืองในระดับสูง เช<น บริการทางการแพทยdท่ี

ประชาชนไม<เสียค<าใช=จ<าย การให=ทุนการศึกษา เปUนต=น เพ่ือให=เกิดความจงรักภักดีต<อระบอบการปกครอง 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  ดีนารdจอรdแดน (Jordanian dinar:JOD)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 ดอลลารBสหรัฐ :  0.709 ดีนารdจอรdแดน  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 บาท :  0.018 ดีนารdจอรdแดน (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑdมวลรวมในประเทศ (GDP) : 45,243 ล=านดอลลารdสหรัฐ (ปu 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.1% (ปu 2565) 

รายได=เฉล่ียต<อหัวต<อปu : 4,405.8 ดอลลารdสหรัฐ (ปu 2564 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 2,658,877 คน (ปu 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการว<างงาน : 22.6% (ไตรมาสท่ีสองของปu 2565 สำนักงานสถิติจอรdแดน) 

อัตราเงินเฟ¤อ : 5.3% (ก.ค.2565) 

ผลผลิตทางการเกษตร : มะเขือเทศ สัตวdปuก มะกอก นม มันฝร่ัง แตงกวา  

ผลผลิตอุตสาหกรรม : การท<องเท่ียว เทคโนโลยีสารสนเทศ เส้ือผ=าสำเร็จรูป ปุªย โพแทซ เหมืองแร<ฟอสเฟต 

เวชภัณฑd ป«โตรเลียมกล่ัน เคมีภัณฑd และการผลิตหลอดไฟ  

ดุลการค=าระหว<างประเทศ : ขาดดุล 7,087.50 ล=านดีนารdจอรdแดน (ส.ค.2565 สำนักงานสถิติจอรdแดน) หรือ

ประมาณ 9,996.60 ล=านดอลลารdสหรัฐ 

มูลค<าการส<งออก : 9,720 ล=านดอลลารdสหรัฐ (ปu 2563) 

สินค=าส<งออก : ปุªยโพแทซ ส่ิงทอ เวชภัณฑd แคลเซียมฟอสเฟต และทอง 

คู<ค=าส<งออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ 21.6% ซาอุดีอาระเบีย 11.8% อินเดีย 10.4% อิรัก 6.81% และจีน 5.76% 

มูลค<าการนำเข=า : 19,100 ล=านดอลลารdสหรัฐ (ปu 2563) 

สินค=านำเข=า : รถยนตd ผลิตภัณฑdจากการกล่ันป«โตรเลียม แก¬สป«โตรเลียม ป«โตรเลียมดิบ และเวชภัณฑd 
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คู<ค=านำเข=าท่ีสำคัญ : จีน 16.9% ซาอุดีอาระเบีย 12.4% สหรัฐฯ 7.02% สหรัฐอาหรับเอมิเรตสd 6.73% และ

เยอรมนี 3.88% 

คู<ค=าสำคัญ : สหรัฐฯ ซาอุดีอาระเบีย จีน และอินเดีย 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ฟอสเฟต โพแทซ น้ำมันจากหินดินดาน (shale oil) 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : งบประมาณด=านการทหาร 1,801 ล=านดอลลารdสหรัฐ หรือคิดเปUน 5.07% ของ 

GDP (ปu 2564)  

 ยุทโธปกรณBสำคัญ : รถหุ=มเกราะอย<างน=อย 1,900 คัน บ.โจมตี 57 เคร่ือง ฮ.ประมาณ 75 เคร่ือง 

เรือลาดตระเวน 9 ลำ   

 กำลังพลรวม: ทหาร 100,500 นาย (เปUน ทบ. 86,000 นาย ทร. 500 นาย และ ทอ. 

14,000 นาย) ตำรวจ (Gendarmerie) 15,000 นาย กำลังสำรอง 65,000 นาย โดยเปUนกำลังสำรอง ทบ. 60,000 

นาย กำลังสำรองร<วม 5,000 นาย 

 

ปjญหาด#านความม่ันคง 

 1) จอรdแดนแบกรับภาระผู=อพยพและผู=ล้ีภัยจากประเทศเพ่ือนบ=านท่ีหล่ังไหลเข=าประเทศ

อย<างต<อเน่ือง จากเหตุความไม<สงบภายในของประเทศเพ่ือนบ=าน ค<ายผู=ล้ีภัยหลายแห<งมีอายุมากกว<า 10 ปu 

ป�จจุบันมีผู= ล้ีภัยชาวปาเลสไตนdมากกว<า 2,300,000 คน (นับเฉพาะท่ีข้ึนทะเบียนอย<างเปUนทางการกับ 

UNRWA) ชาวซีเรียประมาณ 675,000 คน (นับเฉพาะท่ีข้ึนทะเบียนอย<างเปUนทางการกับ UNHCR) และผู=ล้ีภัย

จากประเทศอ่ืน เช<น อิรัก และเยเมน ทำให=จอรdแดนท่ีมีทรัพยากรจำกัดและได=รับผลกระทบจากการแพร<

ระบาดของโรค COVID-19 ฟ¥¦นฟูเศรษฐกิจได=ช=า  

 2) สถานการณdในประเทศเพ่ือนบ=านท่ียังคงมีความขัดแย=งภายใน อาจทำให=มีผู=อพยพและ    

ผู=ล้ีภัยเข=าไปยังจอรdแดนมากข้ึน 

 3) ข=อพิพาทการแบ<งเขตแดนกับอิสราเอลในหลายพ้ืนท่ี เช<น ในทะเล เพ่ือจัดสรรแหล<ง    

ก¬าซธรรมชาติ และพ้ืนท่ีบริเวณแม<น้ำจอรdแดน ท่ีอยู<ระหว<างการเจรจา 

 

สมาชิกองคBการระหว0างประเทศ  ABEDA, AFESD, AMF, CAEU, CD, CICA, EBRD, FAO, G-11, G-77, 

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

IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAS, MIGA, MI-NUSTAH, MINUSMA, MONUSCO, NAM, 

OIC, OPCW,  PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMISS, UNOCI, 

UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO และเปUนคู<เจรจาของ OSCE 
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วิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี  สนับสนุนการพัฒนาด=านวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีอย<างมาก เน่ืองจาก 

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยสภาวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตรdในพระบรมราชูปถัมภd 

และโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยdสนับสนุนให=บริษัทเอกชนเปUนตัวหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี รวมท้ังการสร=างงานวิจัยด=านวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยี  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  ท<าอากาศยาน 18 แห<ง ท<าอากาศยานสำคัญคือ ท<าอากาศยานนานาชาติ 

Queen Alia ท่ีอัมมาน และท<าอากาศยานนานาชาติ King Hussein ท่ีอะกาบา ท<าเรือ 1 แห<ง คือ ท<าเรือ Al 

Aqaba ทางใต=ของประเทศ ถนน 7,499 กม. (ข=อมูลสำนักงานสถิติจอรdแดน ปu 2561) ทางรถไฟ 509 กม. 

โดยมีรถไฟ 1 สายเช่ือมตอนเหนือกับตอนใต=ของประเทศไปจนถึงซาอุดีอาระเบียและซีเรีย อีก 1 สายเช่ือม

ระหว<างภาคตะวันออกกับตะวันตก มีนโยบายจะสร=างทางรถไฟต<อไปยังอิรักและอิสราเอล การโทรคมนาคม 

มีโทรศัพทdพ้ืนฐานให=บริการประมาณ 391,489 เลขหมาย โทรศัพทdเคล่ือนท่ี 6.98 ล=านเลขหมาย (ปu 2563) 

รหัสโทรศัพทdระหว<างประเทศ +962 ส่ือสารมวลชน โทรทัศนdและวิทยุอยู<ในการควบคุมของรัฐมี Jordan 

Radio and Television Corporation (JRTV) เปUนแม<ข<าย และมีโทรทัศนdระบบดาวเทียมซ่ึงสามารถรับ

สัญญาณโทรทัศนdอิสราเอลและซีเรียได= มีสถานีวิทยุประมาณ 30 สถานี จำนวนผู=ใช=อินเทอรdเน็ต 6.76 ล=านคน 

(ปu 2562) รหัสอินเทอรdเน็ต .jo  

 

การเดินทาง  สายการบินของไทยไม<มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-อัมมาน แต<มีสายการบินของจอรdแดนท่ีบินตรง

มาไทย ได=แก< สายการบิน Royal Jordanian มีเท่ียวบินตรงมาไทยทุกวัน วันละ 1 เท่ียวบิน ระยะเวลาในการบิน 

8 ช่ัวโมง 45 นาที เวลาท่ีจอรdแดนช=ากว<าไทย 4 ช่ัวโมง นักท<องเท่ียวไทยเดินทางเข=าจอรdแดนต=องขอรับการ

ตรวจลงตรา ใช=เวลาประมาณ 5 วันทำการ เว็บไซตdท<องเท่ียว www.visitjordan.com 

 

สถานการณBสำคัญท่ีน0าติดตาม :  

 1) ผลกระทบต<อเศรษฐกิจและสังคมจากการแบกรับผู=อพยพจากประเทศเพ่ือนบ=านท่ียังมี

สถานการณdความไม<สงบ 

 2) ความพยายามฟ¥¦นฟูเศรษฐกิจของจอรdแดนและการสร=างความเช่ือม่ันแก<นักลงทุนและ

ประชาชน 

 3) การเจรจากำหนดเขตแดนระหว<างจอรdแดนกับอิสราเอลในพ้ืนท่ีท่ียังไม<มีความชัดเจน  

 4) การพัฒนาภาคพลังงาน รวมถึงโครงการเหมืองแร<ยูเรเนียม และโรงงานผลิตยูเรเนียม

เข=มข=น (เร่ิมดำเนินการปu 2564) จากแผนการพัฒนาโครงการพลังงานนิวเคลียรd โดยโรงไฟฟ¤านิวเคลียรdยูนิตแรก

จะเร่ิมผลิตไฟฟ¤าได=ในปu 2567 และยูนิตท่ีสองจะเร่ิมในปu 2569 คาดว<าจอรdแดนจะเปล่ียนจากประเทศผู=นำเข=า

พลังงานเกือบท้ังหมดเปUนประเทศผู=ส<งออกพลังงานได=ในปu 2573  
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ความสัมพันธBไทย-จอรBแดน : 

 ความสัมพันธdด=านการทูต 

 ไทยและจอรdแดนสถาปนาความสัมพันธdทางการทูตอย<างเปUนทางการต้ังแต< 10 พ.ย.2509 

จนกระท่ังในช<วงก<อนเกิดสงครามสหรัฐฯ บุกโจมตีอิรักเม่ือ มี.ค.2546 เจ=าหน=าท่ี สอท.ไทย ณ แบกแดด ได=

อพยพออกจากอิรัก และต้ังสำนักงานช่ัวคราวในอัมมาน จอรdแดน ภายหลังไทยได=เป«ด สอท. ณ กรุงอัมมาน 

เปUนการถาวรและมีภารกิจครอบคลุมอิรัก  

 ความสัมพันธdทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือปu 2564 การค=าระหว<างไทย-จอรdแดน มีมูลค<า 199.51 ล=านดอลลารdสหรัฐ (6,320.34 ล=าน

บาท) ไทยส<งออกไปจอรdแดน 177.12 ล=านดอลลารdสหรัฐ (5,595.78 ล=านบาท) และนำเข=าจากจอรdแดน 22.39 

ล=านดอลลารdสหรัฐ (724.56 ล=านบาท) ทำให=ไทยได=เปรียบดุลการค=าจอรdแดน 154.73 ล=านดอลลารdสหรัฐ 

(4,871.22 ล=านบาท) และในช<วง ม.ค.-ก.ย.2565 การค=าไทย-จอรdแดน มีมูลค<า 219.60 ล=านดอลลารdสหรัฐ 

(7,460.82 ล=านบาท) ไทยส<งออก 184.95 ล=านดอลลารdสหรัฐ (6,274.92 ล=านบาท) และนำเข=า 34.65 

ล=านดอลลารdสหรัฐ (1,185.91 ล=านบาท) ไทยได=เปรียบดุลการค=าจอรdแดน 150.30 ล=านดอลลารdสหรัฐ 

(5,089.01 ล=านบาท) 

 สินค=าท่ีไทยส<งออกไปจอรdแดน ได=แก< รถยนตd อุปกรณdและส<วนประกอบ อาหารทะเลกระปªองและ

แปรรูป เคมีภัณฑd ไม=และผลิตภัณฑdไม= และตู=เย็น ตู=แช<แข็งและส<วนประกอบ และในช<วง ม.ค.-ก.ย.2565  

ได=แก< รถยนตd อุปกรณdและส<วนประกอบ อาหารทะเลกระปªองและแปรรูป ไม=และผลิตภัณฑdไม= ผลิตภัณฑdยาง 

และใบยาสูบ  

 สินค=าท่ีไทยนำเข=า ได=แก< เคมีภัณฑd ปุªยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตวd เส้ือผ=าสำเร็จรูป เย่ือ

กระดาษและเศษกระดาษ และพืชสำหรับทำพันธุd และในช<วง ม.ค.-ก.ย.2565 ได=แก< ปุªยและยากำจัดศัตรูพืช

และสัตวd เคมีภัณฑd เส้ือผ=าสำเร็จรูป สัตวdและผลิตภัณฑdจากสัตวd และสินแร<โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑd ท้ังน้ี มีคนไทยในจอรdแดน 235 คน (ปu 2564) 

 ด=านการท<องเท่ียว ปu 2561 นักท<องเท่ียวจอรdแดนเดินทางมาไทย มีจำนวน 11,959 คน และ

ในช<วง ม.ค.-ส.ค.2562 มีจำนวน 7,768 คน 

 ข=อตกลงสำคัญ : กรอบความตกลงว<าด=วยความร<วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ลงนามเม่ือ 

30 ก.ค.2547) บันทึกความเข=าใจด=านการบิน (24 ส.ค.2548) ความตกลงว<าด=วยการส<งเสริมและคุ=มครองการ

ลงทุน (15 ธ.ค.2548) และความตกลงว<าด=วยความร<วมมือด=านวัฒนธรรม (19 มิ.ย.2549) 

 

------------------------------------------------ 
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สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮBท่ี 2 

(His Majesty King Abdullah Ibn al Hussein) 

 

ตำแหน0ง     ประมุขของประเทศ  

 

ประสูตร    30 ม.ค.2505 (พระชนมายุ 61 พรรษา/ปu 2566) ท่ีอัมมาน เปUนพระราช-

โอรสองคdโตในสมเด็จพระราชาธิบดีฮุซัยนd บิน เฏาะลาล กับเจ=าหญิงมุนา    

อัลฮุเซน (สามัญชนชาวอังกฤษ ซ่ึงมีพระนามเดิมว<า น.ส.Antoinette Avril 

Gardiner)  

 

ศาสนา     อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ   อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีราเนีย (สามัญชนชาวปาเลสไตนd           

มีพระนามเดิมว<า น.ส.ราเนีย อัลยาซีน) เม่ือ 10 มิ.ย.2536 มีพระราชโอรส

และพระราชธิดา 4 พระองคd ได=แก< มกุฎราชกุมารฮุซัยนd บิน อับดุลลอฮd 

เจ=าหญิงอีมาน เจ=าหญิงซัลมา และเจ=าชายฮาชิม  

 

การศึกษา      

ปu 2509     - เข=าศึกษาช้ันประถมท่ีวิทยาลัยอิสลาม (Islamic Educational College)  

     ในอัมมาน จากน้ันศึกษาท่ีโรงเรียน St. Edmund’s ในสหราชอาณาจักร  

     โรงเรียน Eaglebrook และ Deerfield Academy ในสหรัฐฯ ตามลำดับ 

ปu 2523      - ศึกษาต<อท่ี Royal Military Academy Sandhurst ในสหราชอาณาจักร 

     และได=ประดับยศร=อยตรี 

ปu 2526      - สำเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมด=านตะวันออกกลางศึกษาจาก Pembroke  

     College มหาวิทยาลัย Oxford ในสหราชอาณาจักร และจาก Edmund  

     A. Walsh School of Foreign Service มหาวิทยาลัย Georgetown ใน 

      สหรัฐฯ เม่ือปu 2531 
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ประวัติการทำงาน 

ปu 2536     - ผู=บัญชาการกองกำลังพิเศษของจอรdแดน  

ปu 2539     - ปรับโครงสร=างกองกำลังพิเศษ เพ่ือทำเปUนหน<วยช้ันยอด (elite units)  

     และจัดต้ัง Special Forces Command  

ปu 2541     - ประดับยศเปUนพลตรี 

มิ.ย.-ก.ค.2541    - เข=าร<วมหลักสูตร Administering defense resources ท่ีสถาบันเอกชน 

      Naval Postgraduate School ในรัฐแคลิฟอรdเนีย สหรัฐฯ 

ปu 2542-ป�จจุบัน    - ครองราชยdเปUนกษัตริยdแห<งจอรdแดนหลังการสวรรคตของสมเด็จ 

     พระราชาธิบดีฮุซัยนd พระราชบิดา (ข้ึนครองราชยdเม่ือ 7 ก.พ.2542) 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ  - ทรงได=รับการจัดอันดับจาก Royal Islamic Strategic Studies Centre  

   ของจอรdแดน ให=เปUนมุสลิมท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดอันดับ 1 ของโลก 

  ประจำปu 2559 อันดับ 2 ของโลกประจำปu 2560 และอันดับ 3 ของโลก

ประจำปu 2561 

     - ทรงหลงใหลกีฬาหลายประเภท โดยเฉพาะการแข<งขันรถแข<ง ดำน้ำ และ 

     กีฬาโดดร<ม (skydiving) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 10 

คณะรัฐมนตรีจอรBแดน 

 

มกุฎราชกุมาร       Crown Prince Hussein bin Abdullah 

นรม.        Bisher Al-Khasawneh, Dr. 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Bisher Al-Khasawneh, Dr. 

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตรd  Wajih Owais 

รมว.กระทรวงการคลัง      Mohamad Al-Ississ, Dr. 

รมว.กระทรวงการต<างประเทศ     Ayman Al Safadi 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม การค=า และการจัดหา   Yousef Alshamali 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Mazin Abdellah Hilal Al Farrayeh 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Ahmed Nouri Ziadat, Dr. 

รมว.กระทรวงการปกครองท=องถ่ิน     Tawfiq Kreshan 

รมว.กระทรวงการวางแผนและความร<วมมือระหว<างประเทศ  Zeina Toukan 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและการเคหะ    Yahya Musa Kisbi 

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม     Ayman Riad Saeid Almuflih 

รมว.กระทรวงการท<องเท่ียวและโบราณคดี    Nayef Hamidi Mohammed Al-Fayez 

รมว.กระทรวงคมนาคม      Ahmad Maher Abul Samen 

รมว.กระทรวงน้ำและการชลประทาน    Raed Muzaffar Abu Al-Saud 

รมว.กระทรวงแรงงาน      Youssef Mahmoud Al-Shamali 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Firas Al-Hawari, Dr. 

รมว.กระทรวงเกษตร      Khaled Musa Al Henefat 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนาอิสลามและศาสนสมบัติ   Mohammad Khalaileh, Dr. 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและความเปUนผู=ประกอบการ  Ahmad Hanandeh 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม      Bassem Mohammed Al-Tuwaisi, Dr. 

รมว.กระทรวงพลังงานและทรัพยากรสินแร<    Saleh Ali Hamed Al-Kharabsheh, Dr. 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Wajih Owais 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล=อม      Muawieh Khalid Radaideh, Dr. 

รมว.กระทรวงการเมืองและกิจการรัฐสภา    Tawfiq Kreshan 

รมว.กระทรวงเยาวชน      MOHAMMAD F . NABULSI 

รมว.กระทรวงคณะกรรมการการลงทุน    Kheiry Y. Amr 

รอง นรม.ด=านเศรษฐกิจ และ รมต.แห<งรัฐด=านการพัฒนาภาครัฐ  Nasser Shraideh 

ให=ทันสมัย   

รมต.แห<งรัฐกำกับดูแลกิจการสารนิเทศ    Faisal Shboul  
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รมต.แห<งรัฐกำกับดูแลกิจการกฎหมาย    Nancy Namrouqa, Dr. 

รมต.แห<งรัฐกำกับดูแลกิจการ นรม.     Ibrahim Jazi, Dr. 

 

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

 (พ.ย.2565) 


