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เมืองหลวง มัสกัต 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว4างเส6นละติจูดท่ี 16-28 องศาเหนือและเส6นลองจิจูดท่ี 52-60 

องศาตะวันออก ต้ังอยู4ทางตะวันออกเฉียงใต6ของคาบสมุทรอาระเบีย ตรงปากทางของช4องแคบฮอรPมุซ ซ่ึงเปSน

จุดยุทธศาสตรPที่ควบคุมการขนส4งน้ำมันทางทะเลที่สำคัญที่สุดในโลก มีพื้นที่ 309,500 ตร.กม. ใหญ4เปSน

อันดับ 72 ของโลก และเล็กกว4าไทย 1.65 เท4า มัสกัตอยู4ห4างจากกรุงเทพฯ 4,670 กม. มีชายแดนทางบกยาว 

1,561 กม. และมีชายฝcdงยาว 2,092 กม. 
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อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับอ4าวโอมาน/ทะเลโอมาน และมีพรมแดนทางบกทางตะวันตกเฉียงเหนือ

  ติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสP (UAE) (609 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอาหรับ/ทะเลอาระเบีย  

 ทิศใต6 ติดกับเยเมน (294 กม.)  

 ทิศตะวันตก ติดกับซาอุดีอาระเบีย (658 กม.)  

 

ภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีแยกกันเปSน 2 ส4วน ได6แก4 1) พ้ืนท่ีส4วนใหญ4ของประเทศ ต้ังอยู4ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต6

ของคาบสมุทรอาระเบีย และ 2) จังหวัดมุซันดัม ซ่ึงถูกแยกออกไปโดยมี UAE ค่ันกลาง และมีท่ีต้ังย่ืนออกไป

เปSนคาบสมุทร บริเวณปากทางของช4องแคบฮอรPมุซ พ้ืนท่ีส4วนใหญ4ของประเทศเปSนทะเลทรายและภูเขา มีพ้ืนท่ี

ทำการเกษตร 4.7% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ ภาคเหนือเปSนชายฝcdงทะเลอ4าวโอมานและมีเทือกเขาอัลฮะญัร 

ภาคกลางและตะวันตกเปSนท่ีราบทะเลทรายปนกรวดลูกรัง ภาคตะวันออกและภาคใต6เปSนชายฝcdงทะเลอาหรับ 

จุดสูงสุดของประเทศอยู4ท่ีภูเขา Jabal Shams ซ่ึงสูง 3,004 ม. ต้ังอยู4ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรส4วนใหญ4

อาศัยอยู4หนาแน4นตามพ้ืนท่ีชายฝcdงทะเลทางเหนือ ตะวันออก และทางใต6ของประเทศ 

 

ภูมิอากาศ พื้นที่ชายฝcdงทางตอนเหนือ ตะวันออก และทางใต6มีอากาศร6อนชื้น ขณะที่พื้นที่ที ่อยู4ลึก     

เข6าไปในคาบสมุทรอาระเบีย บริเวณตอนกลางและตะวันตกของประเทศ มีอากาศร6อนและแห6งแล6ง ช4วงฤดูร6อน 

ระหว4าง พ.ค.-ก.ย. อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 54 องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีประสบอยู4เปSนประจำ ได6แก4 ภัยแล6ง 

ลมฤดูร6อนท่ีจะก4อตัวเปSนพายุทรายในพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศ และพายุไซโคลนโซนร6อน 

 

ประชากร 4,876,125 คน เปSนชาวโอมาน 2,856,777 คน และเปSนผู6ย6ายถ่ินเข6าประเทศ 2,019,348 คน 

(ข6อมูลเม่ือ ต.ค.2565 ของสำนักงานสถิติและข6อมูลแห4งชาติโอมาน) ผู6ย6ายถ่ินเข6าประเทศส4วนใหญ4เปSนคน    

เช้ือสายอาหรับ บาลูช เอเชียใต6 (อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังกลาเทศ) และแอฟริกา ประชากรจำแนก

ตามอายุ ได6แก4 วัยเด็ก (0-14 ป{) 30.15% วัยรุ4นถึงวัยกลางคน (15-64 ป{) 66.17% และวัยชรา (65 ป{ข้ึนไป) 

3.68% (ประมาณการป{ 2563) อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 76.9 ป{ อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 74.96 ป{ 

อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 78.93 ป{ อัตราการเกิด 22.11 คนต4อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 3.23 คนต4อ

ประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.84% (ประมาณการป{ 2564) 

 

ศาสนา อิสลาม ซ่ึงมีผู6นับถือ 85.9% (ส4วนใหญ4นับถือสำนักคิดอิบาดี ซ่ึงมีอยู4ประมาณ 45% ของ

ประชากรท่ีนับถืออิสลามท้ังหมด) นอกจากน้ี เปSนผู6นับถือคริสตP 6.5% ฮินดู 5.5% พุทธ 0.8% และอ่ืน ๆ 

(ซิกขP โซโรอัสเตอรP บาไฮ และยูดาย) 1.3% 

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับ แต4มีการใช6ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาบาลูช สวาฮิลี อุรดู และฮินดี  
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การศึกษา อัตราการรู6หนังสือ 95.65% (ประมาณการป{ 2561 โดย UNESCO Institute of Statistics) 

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาท่ีมีต4อการพัฒนาแรงงานภายในประเทศ ซ่ึงจะเปSนพลังขับเคล่ือน

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต4อไป ปcจจุบันมีโรงเรียนรัฐบาลท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ทั่วประเทศกว4า 1,230 แห4ง ส4วนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห4งแรกของรัฐในช่ือ 

Sultan Qaboos University เม่ือป{ 2529 นอกจากน้ี ยังมีวิทยาลัยด6านเทคโนโลยี 7 แห4ง ด6านวิทยาศาสตรP

ประยุกตP 6 แห4ง ด6านการเงินและการธนาคาร 1 แห4ง สถาบันชะรีอะฮPศึกษา 1 แห4ง วิทยาลัยพยาบาลอีก

หลายแห4ง และวิทยาลัยเอกชนอีก 9 แห4ง ขณะเดียวกัน รัฐบาลโอมานยังได6มอบทุนรัฐบาล เพ่ือการศึกษาต4อ

ระดับอุดมศึกษาในต4างประเทศป{ละประมาณ 200 ทุน 

 

การก0อต้ังประเทศ ในอดีต รัฐสุลต4านโอมาน หรือประเทศมัสกัตและโอมาน ถูกปกครองโดยราชวงศP 

อาลซะอีด ท่ีสถาปนาข้ึนโดยอิหม4าม อะหPมัด บิน ซะอีด ต้ังแต4ป{ 2287 มาจนถึงปcจจุบัน ท้ังน้ี ในช4วงปลาย

คริสตPศตวรรษที่ 18 มัสกัตและโอมานได6ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพกับสหราชอาณาจักรหลายฉบับ 

แม6มีผลทำให6มัสกัตและโอมานต6องพึ่งพาสหราชอาณาจักรหลายด6าน ทั้งการเมืองและการขอรับคำปรึกษา

ด6านการทหาร แต4ไม4ได6มีสถานะเปSนอาณานิคมหรือเปSนรัฐในอารักขา ส4วนการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ 

เกิดขึ้นเมื่อสุลต4านกอบูส บิน ซะอีด อาลซะอีด เสด็จขึ้นครองราชยPเปSนสุลต4านพระองคPที่ 14 ของราชวงศP

อาลซะอีดเม่ือ 23 ก.ค.2513 ด6วยการยึดอำนาจสุลต4าน ซะอีด บิน ตัยมูร พระราชบิดา และประกาศเปล่ียน

ช่ือประเทศจากมัสกัตและโอมาน เปSนรัฐสุลต4านโอมาน เพ่ือสะท6อนให6เห็นถึงความเปSนเอกภาพของประเทศ 

ต4อมา เม่ือ 6 พ.ย.2539 สุลต4านกอบูสทรงประกาศใช6 Basic Law ซ่ึงเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีเปSนลายลักษณP

อักษรฉบับแรกของโอมาน โดยมีบทบัญญัติเก่ียวกับการสืบราชสมบัติ ท่ีมาของ นรม. การห6าม รมต.             

มีผลประโยชนPทับซ6อนในบริษัทท่ีเปSนคู4สัญญากับรัฐ การจัดต้ังรัฐสภา และการให6หลักประกันเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน

แก4ประชาชน สำหรับ Basic Law ท่ีใช6อยู4ในปcจจุบันเปSนฉบับแก6ไขเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกา ป{ 2564 

 

วันชาติ 18 พ.ย. (วันเสด็จพระราชสมภพของสุลต4านกอบูสเม่ือป{ 2483) 

 

การเมือง โอมานปกครองด6วยระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) โดยสุลต4านแห4งรัฐทรงเปSนประมุข

ของประเทศ และมีอำนาจสูงสุด โดยเปSนผู6นำรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ ผู6บัญชาการทหารสูงสุด จอมพล 

จอมพลเรือ จอมพลอากาศ และผู6ว4าการธนาคารกลาง สุลต4านพระองคPปcจจุบัน คือ สุลต4านฮัยษัม บิน ฏอริก 

บิน ตัยมูร อาลซะอีด (พระชนมพรรษา 68 พรรษา/ป{ 2566) เสด็จข้ึนครองราชยPเม่ือ 11 ม.ค.2563 สืบต4อ

จากสุลต4าน กอบูส บิน ซะอีด อาลซะอีด ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อ 10 ม.ค.2563 ทั้งนี้ ตลอดการครองราชยP

ของอดีตสุลต4าน กอบูส ทรงมิได6แต4งต้ังรัชทายาทดังเช4นท่ีมีการปฏิบัติกันในราชวงศPอ่ืน ๆ ของรัฐรอบอ4าวอาหรับ 

ส4วนหน่ึงอาจเปSนเพราะพระองคPไม4มีท้ังพระราชโอรสและพระราชธิดา ขณะท่ีมาตรา 6 ของ Basic Law 

กำหนดให6สุลต4านมาจากการคัดเลือกโดยสภาพระราชวงศP (Ruling Family Council) ซ่ึงต6องลงมติคัดเลือก

บุคคลขึ้นดำรงตำแหน4งสุลต4านพระองคPใหม4ภายใน 3 วัน หลังจากสุลต4านพระองคPปcจจุบันเสด็จสวรรคต 
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ยกเว6นกรณีไม4สามารถลงมติอย4างเปSนเอกฉันทP ก็ให6บุคคลที่สุลต4านทรงโปรดให6สืบราชสมบัติขึ้นดำรง

ตำแหน4งสุลต4านแทน โดยอดีตสุลต4าน กอบูส ทรงทำหนังสือแสดงพระราชประสงคPให6 ซัยยิด ฮัยษัม ซ่ึงเปSน

ลูกพ่ีลูกน6องพระญาติสนิท สืบราชสมบัติต4อจากพระองคP และท่ีประชุมสภาพระราชวงศPมีมติเปSนเอกฉันทP

แต4งต้ังให6 ซัยยิด ฮัยษัม ข้ึนครองราชยPเปSนสุลต4านพระองคPใหม4 ตามพระราชประสงคPของอดีตสุลต4าน กอบูส  

 ภายหลังการข้ึนครองราชยP สุลต4านฮัยษัม ทรงออกพระราชกฤษฎีกาแก6ไข Basic Law เม่ือ 

11 ม.ค.2564 โดยแก6ไขและเพ่ิมเติม มาตรา 5 เก่ียวกับการสืบทอดราชสมบัติ ด6วยการกำหนดให6ตำแหน4ง

สุลต4านโอมานจะสืบทอดโดยพระราชโอรสพระองคPแรกของสุลต4านทุกพระองคP กรณีผู6สืบทอดตำแหน4ง

สุลต4านโอมานมีอายุต่ำกว4า 21 ป{ จะต6องมีผู6สำเร็จราชการท่ีต6องได6รับการแต4งต้ังจากสุลต4านและสภาพระราชวงศP 

ท้ังน้ี พระราชกฤษฎีกาดังกล4าวทำให6 ซัยยิด ซียะซัน บิน ฮัยษัม บิน ฏอริก บิน ตัยมูร อาลซะอีด (พระชนมมายุ 

33 พรรษา/ป{ 2566) พระราชโอรสพระองคPแรกของ สุลต4าน ฮัยษัม และ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และ

เยาวชน ทรงได6รับการสถาปนาให6ดำรงตำแหน4งมกุฎราชกุมารพระองคPแรกของโอมาน และเปSนผู6สืบราชสมบัติ

ต4อจาก สุลต4าน ฮัยษัม อย4างเปSนทางการ 

 Basic Law ซ่ึงเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีเปSนลายลักษณPอักษรของโอมาน แบ4งอำนาจอธิปไตย 

ออกเปSน 3 ฝ�าย ดังน้ี 

 ฝ�ายบริหาร : มีคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers หรือ Diwan) ท่ีมาจากการแต4งต้ังโดยสุลต4าน 

มีหน6าที่ช4วยเหลือองคPสุลต4านในการบริหารบ6านเมือง อย4างไรก็ดี อดีตสุลต4านกอบูส ทรงมีพระราชประสงคP 

ท่ีจะเป�ดโอกาสให6ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข6อเสนอแนะแก4รัฐบาลได6 โดยมีรัฐสภาเปSนเวทีปรึกษา 

หารือ และทำงานร4วมกับรัฐบาลอีกทางหน่ึง 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : มีสภาโอมาน (Council of Oman) จัดต้ังข้ึนตามพระราชดำริอดีตสุลต4านกอบูส 

เม่ือ ต.ค.2540 ทำหน6าท่ีเสมือนรัฐสภา ประกอบด6วย 1) สภาสูง (มัจญPลิสอัดเดาละฮP หรือ Council of State) 

มีสมาชิก 85 คน มาจากแต4งต้ังโดยตรงของสุลต4าน ส4วนใหญ4เปSนบุคคลซ่ึงเปSนผู6แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

นักวิชาการ และกลุ4มผลประโยชนPต4าง ๆ การแต4งต้ังคร้ังล4าสุดเม่ือ 11 ก.ค.2562 และ 2) สภาล4าง (มัจญPลิส 

อัชชูรอ หรือ Consultative Council) มีสมาชิก 86 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง แต4สุลต4านทรงมีอำนาจ

ตัดสินผลการเลือกต้ังในข้ันสุดท6าย มีวาระ 4 ป{ การเลือกต้ังคร้ังล4าสุดเม่ือ 27 ต.ค.2562 และคร้ังต4อไปจะมีข้ึน

ในป{ 2565 ท้ังสองสภาทำหน6าท่ีเพียงกล่ันกรองร4างกฎหมาย ให6ข6อเสนอแนะด6านเศรษฐกิจและสังคมแก4

รัฐบาล แต4ไม4มีอำนาจตัดสินใจ นอกจากน้ี ยังไม4มีการจัดต้ังพรรคการเมืองในโอมาน แต4รัฐบาลอนุญาตให6

จัดต้ังสหภาพแรงงานได6 ปcจจุบันมีสหภาพแรงงานท่ัวประเทศกว4า 70 แห4ง 

 ฝ�ายตุลาการ : สุลต4านทรงใช6อำนาจตุลาการผ4านศาลฎีกา (Supreme Court) ระบบกฎหมาย

ใช6หลัก Common Law แบบเดียวกับสหราชอาณาจักร และบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮP) ท้ังน้ี 

ผู6กระทำผิดสามารถขอพระราชทานอภัยโทษจากสุลต4านได6 และให6ถือว4าคำตัดสินของสุลต4านเปSนท่ีส้ินสุด 

 

เศรษฐกิจ การผลิตน้ำมันเพ่ือส4งออกต้ังแต4ป{ 2510 เปล่ียนแปลงโครงสร6างทางเศรษฐกิจของโอมาน 

จากเดิมท่ีมีภาคการเกษตรและประมงเปSนพ้ืนฐานไปเปSนการพ่ึงพารายได6จากการส4งออกน้ำมันดิบเปSนหลัก 
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และนำรายได6ดังกล4าวมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร6างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอย4างรวดเร็ว จนได6ช่ือว4า

เปSนประเทศท่ีมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภครวดเร็วท่ีสุดแห4งหน่ึงในกลุ4มประเทศกำลังพัฒนาในโลกอาหรับ 

ปcจจุบัน ถือเปSนประเทศที่มีรายได6ปานกลาง ทั้งนี้ โอมานเปSนประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร4วมมือแห4ง

รัฐอ4าวอาหรับ (GCC) ท่ีไม4ได6เปSนสมาชิกกลุ4มประเทศผู6ส4งออกน้ำมัน (OPEC) ด6วยเหตุน้ี โอมานจึงผลิตน้ำมัน

ได6อย4างอิสระ ปราศจากการถูกจำกัดเพดานการผลิต  

 อดีตสุลต4านกอบูส ของโอมาน ทรงกำหนดแผนปฏิรูปประเทศฉบับใหม4 ท่ีเรียกว4า “Oman 

Vision 2040” เม่ือ ก.ย.2562 ซ่ึงเปSนการวางเป¢าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ  

21 ป{ ระหว4างป{ 2562-2583 โดยมีเป¢าหมายสร6างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ลดบทบาทภาครัฐและ

เพ่ิมบทบาทเอกชนในการเข6ามามีส4วนร4วมพัฒนาและสร6างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยPและทักษะแรงงาน และการผลักดัน GDP ของประเทศให6ขยายตัวถึง 10%  

 นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ ได6แก4 1) การลดการพึ่งพารายได6จากภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน

ด6วยการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอื่นที่มิใช4น้ำมัน โดยเฉพาะการผลิตก£าซธรรมชาติ การท4องเท่ียว และการ 

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 2) การส4งเสริมให6จ6างงานชาวโอมาน (Omanization) มากข้ึน เพ่ือลดปcญหาเศรษฐกิจและ 

สังคม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมีอัตราการเพ่ิมของประชากรสูง โดยมีประชากรในวัยเรียนจนถึงวัยทำงานเกือบ

คร่ึงหน่ึงของประชากรท้ังประเทศ 3) การส4งเสริมการลงทุนจากต4างชาติด6วยการออกกฎหมายการลงทุน 

(Foreign Capital Investment Law) ฉบับใหม4 พ.ศ.2562 ท่ีเร่ิมมีผลบังใช6ต้ังแต4 ม.ค.2563 ซ่ึงเอ้ือประโยชนP

ต4อนักลงทุนต4างชาติ อาทิ การไม�มีกำหนดข้ันต่ำของเงินลงทุน เพ่ิมประเภทธุรกิจให�นักลงทุนต�างชาติ

เ ป � น 

เจ�าของได� 100% ในหลายสาขามากข้ึน เป�ดเสรีการโอนเงินตราต�างประเทศและผลกำไรในการ

ประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ และ 4) การผ4อนปรนกฎระเบียบเพ่ือดึงดูดการลงทุนในโอมานของเอกชนใน

ป ร ะ เ ท ศ  เ ช4 น  

การยกเว6นการเก็บภาษีเปSนเวลา 5 ป{ สำหรับอุตสาหกรรมบางสาขา การลดภาษีเงินได6ให6บริษัทต4างชาติที่มี

ชาวโอมานถือหุ6นอย4างน6อย 51%  

 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : น้ำมันดิบ ซึ่งมีปริมาณสำรองที่พิสูจนPทราบแล6วประมาณ 

4,706 ล6านบารPเรล (มากเปSนอันดับ 21 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 993,400 บารPเรล (ข6อมูลเม่ือ ต.ค.2564 

ของสำนักงานสถิติและข6อมูลแห4งชาติโอมาน) และส4งออกได6วันละ 814,656 บารPเรล (ข6อมูลเม่ือ ก.พ.2564 ของ

กระทรวงพลังงานและแร4ธาตุก£าซธรรมชาติโอมาน) ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนPทราบแล6ว ประมาณ 673,000 

ล6านลูกบาศกPเมตร (มากเปSนอันดับ 28 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 45,160 ล6านลูกบาศกPเมตร และส4งออก

ได6วันละ 13,270 ล6านลูกบาศกPเมตร (ข6อมูลเม่ือ พ.ย.2564 ของ Gas Exporting Countries Forum หรือ 

GECF ซ่ึงเปSนองคPกรระหว4างประเทศผู6ส4งออกก£าซช้ันนำของโลก) 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : รียาลโอมาน (Omani Riyal-OMR) โดยใช6ระบบอัตราแลกเปล่ียน

ท่ีผูกค4าเงินไว6กับดอลลารPสหรัฐ 
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    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร]สหรัฐ : ประมาณ 0.385 รียาลโอมาน : 1 ดอลลารPสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : ประมาณ 93.19 บาท : 1 รียาลโอมาน (พ.ย.2565) 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑPมวลรวมในประเทศ (GDP) : 190,480 ล6านดอลลารPสหรัฐ (ประมาณการป{ 2565 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 4.4%  

อัตราเงินเฟ¢อ : 3.1%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 6,719 ล6านดอลลารPสหรัฐ 

รายได6เฉล่ียต4อหัวต4อป{ : 41,150 ดอลลารPสหรัฐ 

ทุนสำรองเงินตราต4างประเทศและทองคำ : 19,730 ล6านดอลลารPสหรัฐ (ประมาณการป{ 2564 ของ

ธนาคารโลก)แรงงาน : 2,749,195 คน (ข6อมูลเม่ือป{ 2564 ขององคPการแรงงานระหว4างประเทศ) 

อัตราการว4างงาน : 3.1%  

ดุลการค6าระหว4างประเทศ : ได6เปรียบดุล 13,596 ล6านดอลลารPสหรัฐ (ประมาณการป{ 2564 ขององคPการการค6าโลก) 

มูลค4าการส4งออก : 44,591 ล6านดอลลารPสหรัฐ 

สินค6าส4งออก : ป�โตรเลียม รวมถึงน้ำมันดิบ (60.7%) ผลิตภัณฑPอุตสาหกรรมต4าง ๆ เช4น (31.7%) พลาสติก 

สารเคมีอินทรียP อลูมิเนียม ปุ§ย ผลิตภัณฑPการเกษตร และอาหาร รวมถึงสินค6าอุปโภคและบริโภค (7.6%)  

เช4น บุหร่ี นม ขนมปcง ซอสปรุงรส น้ำมันปาลPม และอ่ืน ๆ เช4น การส4งออกสินค6าต4อไปประเทศท่ี 3 (re-export) 

ประเทศส4งออกสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตสP ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐฯ อินเดีย จีน กาตารP ไต6หวัน อิรัก ญ่ีปุ�น  

และเกาหลีใต6 

มูลค4าการนำเข6า : 30,995 ล6านดอลลารPสหรัฐ 

สินค6านำเข6า : ผลิตภัณฑPอุตสาหกรรมต4าง ๆ (69.4%) เช4น แร4เหล็ก อัญมณี เคร่ืองยนตP ผลิตภัณฑPการเกษตร

และอาหาร (19%)  เช4น นม ข6าว เน้ือสัตวPป{กท่ีกินได6 ข6าวสาลี ผลิตภัณฑPป�โตรเลียม (10.8%) และอ่ืน ๆ (0.4%) 

ประเทศนำเข6าสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตสP สหภาพยุโรป จีน อินเดีย กาตารP ซาอุดีอาระเบีย เกาหลีใต6 

สหรัฐฯ และบราซิล 

 

การทหาร กองทัพโอมานมีขนาดกะทัดรัด แต4มีประสิทธิภาพและความเปSนมืออาชีพสูงมาก โดยได6รับ

ความร4วมมือและจัดหายุทโธปกรณPมาจากสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ และฝร่ังเศส เปSนหลัก เม่ือป{ 2564 

โอมานใช6งบประมาณทางทหารประมาณ 6,431 ล6านดอลลารPสหรัฐ (7.98% ของ GDP) นอกจากน้ี โอมาน

อนุญาตให6สหรัฐฯ เข6าไปต้ังฐานทัพในประเทศได6 เน่ืองจากความกังวลหลาย ๆ ด6าน ซ่ึงเปSนผลสืบเน่ืองจาก

การปฏิวัติอิสลามในอิหร4านเม่ือป{ 2522 สงครามอิรัก-อิหร4านเม่ือป{ 2523-2531 รวมท้ังการขยายอิทธิพลของ

สหภาพโซเวียตเข6าไปในเยเมนเหนือ และการท่ีสหภาพโซเวียตรุกรานอัฟกานิสถาน ทำให6อดีตสุลต4านกอบูส       

ทรงตกลงในหลักการเม่ือ ก.พ.2523 ให6เกาะมะศีเราะฮP ซ่ึงต้ังอยู4ทางชายฝcdงตะวันออกของโอมาน เปSนท่ีต้ังฐานทัพ

ของกองกำลังสหรัฐฯ ในกรณีเกิดสถานการณPฉุกเฉิน อีกท้ังมีการลงนามสนธิสัญญาป¢องกันร4วมโอมาน-สหรัฐฯ 

เม่ือ มิ.ย.2523 ซ่ึงสาระสำคัญระบุว4า สหรัฐฯ จะให6ความช4วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจแก4โอมาน รวมท้ัง  
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มีภาระผูกพันต4อความม่ันคงของโอมาน แลกกับการท่ีโอมานอนุญาตให6กองกำลังสหรัฐฯ ใช6ฐานทัพเรือและ

ฐานทัพอากาศของโอมานได6 

 กองทัพโอมานมีช่ือเรียกอย4างเปSนทางการว4า กองทัพของสุลต4าน (Sultan’s Armed Force-SAF) 

จัดต้ังข้ึน โดยความช4วยเหลือของสหราชอาณาจักรเม่ือต6นทศวรรษ 1950 ปcจจุบัน มีกำลังพลท้ังส้ิน 42,600 นาย 

ประกอบด6วย 

 ทบ. มีกำลังพล 25,000 นาย อาวุธยุทโธปกรณPท่ีสำคัญ คือ รถถัง (MBT) รุ4น CR2 Challenger 

จำนวน 38 คัน รุ4น M60A1 จำนวน 6 คัน รุ4น M60A3 จำนวน 73 คัน รถถัง (LT/TK) รุ4น FV101 Scorpion 

จำนวน 37 คัน ยานยนตPลาดตระเวนหุ6มเกราะ (RECCE) รุ4น FV105 Sultan จำนวนน 13 คัน รุ4น Pars III 6x6 

จำนวน 12 คัน และรุ4น VBL จำนวน 124 คัน รถทหารราบหุ6มเกราะ (IFV) รุ4น Pars III 8x8 จำนวน 72 คัน 

รถสายพานลำเลียงหุ6มเกราะ (APC) รุ4น FV4333 Stormer จำนวน 10 คัน รุ4น Pars III 6x6 จำนวน 15 คัน 

รุ4น Pars III 8x8 จำนวน 47 คัน รุ4น Piranha จำนวน 175 คัน รุ4น AT-105 Saxon จำนวน 15 คัน ยานยนตP

หุ6มเกราะอเนกประสงคP (AUV) รุ4น FV103 Spartan จำนวน 6 คัน ป¬นใหญ4อัตตาจร (SP) รุ4น G6 จำนวน 24 กระบอก 

ป¬นใหญ4ลากจูง (TOWED) รุ4น L118 Light Gun จำนวน 42 กระบอก รุ4น D-30 จำนวน 30 กระบอก รุ4น M-46 

จำนวน 12 กระบอก รุ4น Type-59-I จำนวน 12 กระบอก รุ4น FH-70 จำนวน 12 กระบอก เคร่ืองยิงลูกระเบิด 

(MOR) ขนาดและรุ4นต4าง ๆ มากกว4า 100 เคร่ือง อาวุธปล4อยนำวิถีต4อสู6รถถัง (MSL) แบบ SP รุ4น VBL จำนวน 

8 ลูก แบบ MANPATS รุ4น FGM-148 Javelin รุ4น Milan และรุ4น TOW/TOW-2A (ไม4ปรากฏข6อมูลจำนวน) 

อาวุธปล4อยนำวิถีต4อสู6อากาศยาน (SAM) รุ4น Mistral จำนวน 8 ลูก รุ4น FGM-148 Javelin และรุ4น 9K32 

Strela-2 (ไม4ปรากฏข6อมูลจำนวน) ป¬นใหญ4วิถีราบ (GUNS) รุ4น ZU-23-2 จำนวน 4 กระบอก รุ4น GDF-005 

จำนวน 10 กระบอก และรุ4น L/60 จำนวน 12 กระบอก นอกจากน้ี มีรายงานว4า โอมานเปSนประเทศท่ีมีอาวุธ

ปล4อย Scud ไว6ในประจำการมากท่ีสุดในโลกกว4า 30,000 ลูก 

 ทร. มีกำลังพล 4,200 นาย เรือรบและอาวุธสำคัญ คือ เรือคอรPเวตตPติดต้ังขีปนาวุธต4อต6านเรือ 

(FSGM) ช้ัน Qahir จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณPติดต้ังขีปนาวุธนำวิถีปราบเรือดำน้ำ (PCFG) ช้ัน Dhofar 

จำนวน 3 ลำ เรือตรวจการณPนอกชายฝcdง (PCO) ช้ัน Al Ofouq จำนวน 4 ลำ เรือตรวจการณPชายฝcdง (PCC) 

ช้ัน Al Bushra จำนวน 3 ลำ เรือระบายพลข้ึนบกรุ4นต4าง ๆ จำนวน 7 ลำ และเรือส4งกำลังบำรุงรุ4นต4าง ๆ 

จำนวน 8 ลำ 

 ทอ. มีกำลังพล 5,000 นาย และอากาศยานประเภทต4าง ๆ กว4า 200 เคร่ือง อากาศยานสำคัญ 

ได6แก4 เคร่ืองบินขับไล4และโจมตีภาคพ้ืนดิน (FGA) รุ4น F-16C จำนวน 17 เคร่ือง รุ4น F-16D จำนวน 6 เคร่ือง 

และรุ4น Typhoon จำนวน 12 เคร่ือง เคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล (MP) รุ4น C295MPA จำนวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองบินลำเลียง (TPT) รุ4น C-130H จำนวน 3 เคร่ือง รุ4น C-130J จำนวน 2 เคร่ือง รุ4น C-130J-30 จำนวน 

1 เครื่อง รุ4น C259M จำนวน 4 เครื่อง และรุ4น A320-300 จำนวน 2 เครื่องเฮลิคอปเตอรPโจมตี (MRH) 

รุ4น Super Lynx Mk300 จำนวน 15 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรPลำเลียง (TPT) รุ4น NH90 TTH จำนวน 20 เคร่ือง 

รุ4น Bell 206 จำนวน 3 เครื่อง และรุ4น Bell 212 จำนวน 3 เครื่อง อาวุธปล4อยแบบพื้นสู4อากาศ (SAM) 

พ ิส ัยใกล 6รุ 4น  NASAMS (ไม 4ปรากฏข6อม ูลจำนวน) และ Point-defence รุ 4น  Rapier จำนวน 40 ล ูก 
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ขีปนาวุธแบบอากาศสู4อากาศ (AAM) รุ4น AIM-9/M/P Sidewinder และรุ4น AIM-9X Sidewinder ขีปนาวุธแบบนำวิถี 

ด6วยเรดารP (ARH) รุ4น AIM-120C7 AMRAAM แบบอากาศสู4พ้ืน (ASM) รุ4น AGM-65D/G Maverick และขีปนาวุธ

ต4อต6านเรือ (AShM) รุ4น AGM-84D Harpoon (ไม4ปรากฏข6อมูลจำนวน) ระเบิด (BOMS) แบบนำวิถีด6วยเลเซอรP

รุ4น EGBU-10 Paveway II รุ4น EGBU-12 Paveway II และรุ4น GBU-31 JDAM (ไม4ปรากฏข6อมูลจำนวน) 

 - กองกำลังส4วนพระองคPของสุลต4าน ซ่ึงได6รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรงจากสุลต4าน 

ประกอบด6วย กองกำลังภาคพ้ืนดิน อากาศ และทางเรือ รวมประมาณ 6,400 นาย กับหน4วยรบพิเศษ 2 กรม 

 นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังก่ึงทหาร ประกอบด6วย หน4วยทหารพราน Tribal Home Guard 

(Firgats) ประมาณ 4,000 นาย หน4วยตำรวจยามฝcdง 400 นาย และกองบินตำรวจ (ไม4ทราบจำนวน) 

 

ปdญหาด#านความม่ันคง 

 โอมานเคยประสบปcญหาการรุกล้ำพรมแดนของกลุ4มผู6ก4อความไม4สงบท่ีนิยมลัทธิคอมมิวนิสตP

จากเยเมนใต6ระหว4างป{ 2508-2518 แต4สามารถเอาชนะกลุ4มดังกล4าวได6 โดยได6รับความช4วยเหลือจาก

อิหร4าน จอรPแดน และสหราชอาณาจักร ปcจจุบัน ยังไม4มีปcญหาจากกลุ4มติดอาวุธใด ๆ ภายในประเทศ อีกท้ัง 

ไม4ปรากฏว4ามีการจัดต้ังกลุ4มการเมืองข้ึนมาเคล่ือนไหวต4อต6านรัฐบาล อย4างไรก็ตาม โอมานอาจจะเผชิญปcญหา

ความม่ันคงท่ีสำคัญ คือ 

  1) การแพร4ขยายแนวคิดของกลุ4ม Islamic State (IS) ในโอมาน เน่ืองจากตรวจพบวัยรุ4น

ชาวโอมานเดินทางไปร4วมรบในอิรักและซีเรีย โดยมีบางส4วนเดินทางกลับประเทศแล6ว และรัฐบาลโอมาน

ห4วงกังวลว4า กลุ4มนักรบที่เดินทางกลับจากพื้นที่สู6รบอาจกลับมาจัดตั้งเซลลPก4อการร6ายที่สนับสนุนกลุ4ม IS 

ในโอมานและรอเวลาก4อเหตุรุนแรงในประเทศ รวมท้ังอาจโอมานเปSนช4องทางท่ีกลุ4มนักรบต4างชาติใช6เดินทาง 

ผ4านเพ่ือไปเข6าร4วมกลุ4มก4อการร6ายในอิรัก ซีเรีย และเยเมน 

  2) ความเคล่ือนไหวของกลุ4มอัลกออิดะฮPในคาบสมุทรอาระเบีย (Al-Qaeda in the Arabian 

Peninsula-AQAP) ท่ีมีฐานม่ันในภาคตะวันออกติดชายแดนภาคใต6ของโอมาน และกลุ4ม IS ในเยเมนท่ีเข6าไป

เคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคใต6ของเยเมนเช4นกัน 

  3) การเฝ¢าระวังติดตามการโจมตีของกลุ4มก4อการร6ายทางทะเลและโจรสลัดโซมาเลียท่ีขยาย

พ้ืนท่ีปฏิบัติการไปถึงน4านน้ำนอกชายฝcdงเศาะลาละฮP เมืองท4าทางใต6ของโอมาน แม6ว4าสถานการณPปล6นเรือและ

โจรสลัด บริเวณดังกล4าวลดลงในช4วงหลายป{ท่ีผ4านมา นับจากเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน MV M. Star  

ของบริษัทเดินเรือญ่ีปุ�นได6รับความเสียหายขณะแล4นผ4านน4านน้ำโอมานในช4องแคบฮอรPมุซเม่ือ 28 ก.ค.2553 

ท่ีกลุ4ม Abdullah Azzam Brigades ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับเครือข4ายอัลกออิดะฮP อ6างว4าอยู4เบ้ืองหลังเหตุ

ดังกล4าว และเหตุโจรสลัดโซมาเลียปล6นยึดเรือบรรทุกสารเคมี MT Fairchem Bogey ของอินเดีย บริเวณนอก

ชายฝcdงเศาะลาละฮPเม่ือ ส.ค.2554 

 

สมาชิกองค]การระหว0างประเทศ ABEDA, AFESD, AMF, CAEU, FAO, G-77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, 

ICC, IDA, IDB, IFAD, IFC, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, 
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NAM, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, 

WMO และ WTO 

วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี โครงการวิจัยส4วนใหญ4ในโอมานดำเนินการโดยรัฐบาล ซ่ึงให6ความสำคัญ 

กับการส4งเสริมการวิจัยในสาขาการเกษตร การทำเหมืองแร4 การพัฒนาทรัพยากรน้ำและวิทยาศาสตรPทางทะเล 

มี The Research Council of the Sultanate of Oman (TRC) เปSนองคPกรของรัฐบาลท่ีดูแลด6านการวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตรPและเทคโนโลยีของโอมาน ครอบคลุมท้ังการวางแผนและติดตามนโยบาย การสนับสนุน 

และให6ทุนการวิจัยและพัฒนา โดย TRC มีการริเร่ิมโครงการก4อสร6าง Innovation Park Muscat (IPM) ซ่ึง

เปSนศูนยPกลางการวิจัยและพัฒนาท่ีขับเคล่ือนด6วยเทคโนโลยีทุกประเภท เฉพาะอย4างย่ิงในภาคพลังงาน 

ครอบคลุมน้ำมันและก£าซธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ยังมุ4งส4งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด6านพลังงานหมุนเวียน 

โดยมีเป¢าหมายการใช6พลังงานพลังงานหมุนเวียนเปSนพลังงานทดแทนมากข้ึนในอนาคต อาทิ บริษัท Petroleum 

Development of Oman (PDO) ซ่ึงอยู4ในกำกับของรัฐบาล ริเร่ิมโครงการ Miraah Solar Project โดยเปSน

โครงการก4อสร6างเรือนกระจกขนาดใหญ4ติดตั้ง Solar cell ครอบคลุมพื้นที่กว4า 4 เอเคอรP เหนือแหล4งผลิต

น้ำมันในภาคใต6ใกล6พรมแดนเยเมน เม่ือ ต.ค.2558 เพ่ือนำพลังงานแสงอาทิตยPมาใช6ในกระบวนการกล่ัน

น้ำมันดิบแทนการใช6ก£าซธรรมชาติ ซึ่งถือเปSนโครงการใช6พลังงานแสงอาทิตยPเพื่อกลั่นน้ำมันดิบเปSนครั้งแรก

ในตะวันออกกลาง 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท4าอากาศยาน 132 แห4ง ท4าอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ Muscat 

International Airport นอกจากน้ี ยังมีท4าเรือสำคัญ ได6แก4 ท4าเรือ Mina Qaboos ท่ีกรุงมัสกัต ท4าเรือ 

Salalah ท่ีเศาะลาลาฮP และท4าเรือ Sohar ท่ีศุฮาร เส6นทางคมนาคม มีถนนระยะทาง 62,240 กม. (ประมาณการ

ป{ 2555) ท4อส4งผลิตภัณฑPป�โตรเลียมระยะทาง 8,185 กม. (ประมาณการป{ 2556) การโทรคมนาคม : 

โทรศัพทPพ้ืนฐานให6บริการประมาณ 594,550 เลขหมาย โทรศัพทPเคล่ือนท่ีประมาณ 6.276 ล6านเลขหมาย 

(ข6อมูลเม่ือ พ.ย.2564 ของสำนักงานสถิติและข6อมูลแห4งชาติของโอมาน) จำนวนผู6ใช6อินเทอรPเน็ต 95% ของ

จำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ (ข6อมูลเม่ือ พ.ค.2563 ของกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสารโอมาน) 

รหัสโทรศัพทPทางไกลระหว4างประเทศ +968 รหัสอินเทอรPเน็ต .om  

 

การเดินทาง สายการบินของไทย มีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-มัสกัต ส4วนสายการบินของโอมานท่ีบินตรงมาไทย 

คือ Oman Air เวลาท่ีโอมานช6ากว4าไทย 3 ช่ัวโมง คนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทาง 

เข6าโอมานได6โดยไม4ต6องขอรับการตรวจลงตรา และได6รับอนุญาตให6พำนักอยู4ในโอมานได6ไม4เกิน 30 วัน  

ส4วนคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และประสงคPเดินทางไปท4องเที่ยวในโอมาน สามารถขอรับการตรวจ

ลงตราแบบ On Arrival หรือ “No Objection Certificate” (NOC) ได6ท่ีท4าอากาศยานในโอมาน โดยมี

ค4าธรรมเนียม 20 รียาลโอมาน (ประมาณ 1,570 บาท) และได6รับอนุญาตให6พำนักอยู4ในโอมานได6ไม4เกิน 30 วัน 

ส4วนนักธุรกิจ หรือผู6ท่ีต6องการเดินทางไปติดต4อธุรกิจในโอมาน ต6องขอรับการตรวจลงตรา และต6องมีหนังสือ

ช้ีแจงวัตถุประสงคPในการเดินไปติดต4อธุรกิจในโอมานท่ีออกโดยบริษัทหรือคู4ธุรกิจในโอมาน (guarantor)  
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ย่ืนประกอบการขออนุมัติการตรวจลงตรา ซ่ึงผู6ขอรับการตรวจลงตราประเภทดังกล4าวได6รับอนุญาตให6พำนัก

อยู4ในโอมานได6สูงสุด 21 วัน เว็บไซตPการท4องเท่ียว http://www.omantourism.gov.om/ 

สถานการณ]สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) การดำเนินนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะด6านเศรษฐกิจ รวมถึงการดำเนินนโยบาย

การต4างประเทศของสุลต4าน ฮัยษัม ซ่ึงเสด็จข้ึนครองราชยPเปSนสุลต4านพระองคPใหม4ของโอมาน สืบต4อจากอดีต

สุลต4าน กอบูส ท4ามกลางสถานการณPความขัดแย6งทางภูมิรัฐศาสตรPและการเมืองระหว4างประเทศในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง ท่ีส4งผลกระทบต4อเศรษฐกิจโลกและความต6องการใช6น้ำมันในตลาดโลก และทำให6รายได6จาก

การส4งออกพลังงานซ่ึงเปSนรายได6หลักของโอมานลดลง โดยก4อนหน6าน้ี โอมานประสบปcญหาราคาน้ำมันใน

ตลาดโลกลดลงมาต้ังแต4 มิ.ย.2557 จนทำให6รัฐบาลโอมานต6องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลต4อเน่ืองมาต้ังแต4

ป{ 2558 และต6องทยอยลดการอุดหนุนค4าใช6จ4ายด6านสวัสดิการสังคมของประชาชน ขณะท่ีปcจจุบันโอมานเผชิญ

ปcญหาการชำระหน้ีเงินกู6หลายพันล6านดอลลารPสหรัฐ ส4วนหน่ึงเปSนการกู6ยืมจากจีน และปcญหาการว4างงานสูงใน

ประชากรวัยหนุ4มสาว  

 2) ความพยายามของโอมานในการเปSนคนกลางผลักดันการเจรจาเพ่ือยุติความขัดแย6ง

ระหว4างอิหร4านกับสหรัฐฯ และประเทศตะวันตก ในประเด็นข6อตกลงนิวเคลียรPอิหร4าน 

  

ความสัมพันธ]ไทย-โอมาน 

 โอมานกับไทยสถาปนาความสัมพันธPทางการทูตระหว4างกันเม่ือ 30 ก.ค.2523 และไทยเป�ด

สถานเอกอัครราชทูต ณ มัสกัต เม่ือ 9 ก.ค.2530 ส4วนโอมานเป�ดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพฯ เม่ือ 

27 ก.ค.2537 ความสัมพันธPของท้ังสองประเทศดีต4อกันมาโดยตลอด และมีการแลกเปล่ียนการเยือนอย4างเปSน

ทางการระหว4างสองฝ�ายท่ีสำคัญ ได6แก4 การเยือนโอมานอย4างเปSนทางการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษP รอง นรม. 

พร6อมด6วยรัฐมนตรีด6านเศรษฐกิจ และ รมว.กระทรวงการต4างประเทศ ระหว4าง 31 ม.ค.-1 ก.พ.2559 ขณะท่ี

นาย Yusuf bin Alawi bin Abdullah รมต.รับผิดชอบกิจการต4างประเทศโอมาน เยือนไทยในฐานะแขก

ของกระทรวงการต4างประเทศของไทย ระหว4าง 9-12 มี.ค.2562 เพ่ือกระชับความสัมพันธPระหว4างสองประเทศ 

นอกจากน้ี โอมานเปSนหน่ึงในมิตรประเทศท่ีคอยสนับสนุนไทยในการทำความเข6าใจกับองคPการความร4วมมืออิสลาม 

(OIC) เก่ียวกับปcญหาความรุนแรงในจังหวัดภาคใต6ของไทยเปSนอย4างดี 

 ด6านเศรษฐกิจ การค6าไทย-โอมาน เม่ือป{ 2564 มีมูลค4า 1,841.28 ล6านดอลลารPสหรัฐ 

(58,495.45 ล6านบาท) เพิ่มขึ้นจากป{ 2563 ที่มีมูลค4า 941.24 ล6านดอลลารPสหรัฐ (29,260.43 ล6านบาท) 

โดยป{ 2564 ไทยส4งออกมูลค4า 513.98 ล6านดอลลารPสหรัฐ (16,150.03 ล6านบาท) และนำเข6ามูลค4า 1,327.30

ล6านดอลลารPสหรัฐ (42,345.42 ล6านบาท) โดยไทยเปSนฝ�ายขาดดุลการค6า 813.32 ล6านดอลลารPสหรัฐ 

(26,195.39 ล6านบาท) ขณะท่ีการค6าไทย-โอมาน ห6วง ม.ค.-ก.ย.2565 มีมูลค4า 2,368.51 ล6านดอลลารPสหรัฐ 

(82,196.24 ล6านบาท) เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับห6วงเดียวกันเม่ือป{ 2564 โดยไทยส4งออกลดลง มูลค4า 359.03 ล6าน

ดอลลารPสหรัฐ (12,213.49 ล6านบาท) แต4นำเข6าเพิ่มขึ้นมูลค4า 2,009.48 ล6านดอลลารPสหรัฐ (69,982.75 

ล6านบาท) ซ่ึงไทยยังคงเปSนฝ�ายขาดดุลการค6า  
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 สินค6าส4งออกสำคัญของไทย ได6แก4 รถยนตP อุปกรณPและส4วนประกอบ เคมีภัณฑPอินทรียP 

เคร่ืองปฏิกรณPนิวเคลียรP บอยเลอรP เคร่ืองจักร เคร่ืองใช6กลและส4วนประกอบของเคร่ืองดังกล4าว ยางและของ  

ท่ีทำด6วยยาง ของปรุงแต4งจากเน้ือสัตวP ปลาหรือสัตวPน้ำ เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณPไฟฟ¢าและส4วนประกอบของ

เคร่ืองดังกล4าว พลาสติกและของท่ีทำด6วยพลาสติก ธัญพืช ผลไม6 เน้ือสัตวPและส4วนอ่ืนของสัตวPท่ีบริโภคได6 

สินค6านำเข6าสำคัญจากโอมาน ได6แก4 เช้ือเพลิงท่ีได6จากแร4 น้ำมันแร4 และผลิตภัณฑPท่ีได6จากการกล่ันส่ิงดังกล4าว 

เหล็กและเหล็กกล6า ปุ§ย เคมีภัณฑPอินทรียP ปลาและสัตวPน้ำ พลาสติกและของท่ีทำด6วยพลาสติก อะลูมิเนียมและ

ของทำด6วยอะลูมิเนียม เคร่ืองปฏิกรณPนิวเคลียรP บอยเลอรP เคร่ืองจักร เคร่ืองใช6กลและส4วนประกอบของเคร่ือง

ดังกล4าว เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกปลาสเตอรP ปูนขาวและซีเมนตP ของท่ีทำด6วยเหล็กหรือเหล็กกล6า 

 ด6านพลังงาน ไทยนำเข6าน้ำมันดิบจากโอมานอย4างต4อเนื่องตั้งแต4ป{ 2541 ส4วนใหญ4เปSน

การซ้ือขายผ4านบริษัทค6าน้ำมันระหว4างประเทศ ส4วนการจัดซ้ือระหว4างรัฐบาลต4อรัฐบาล ฝ�ายโอมานได6ลงนาม

สัญญาซ้ือขายเม่ือป{ 2542 โดยเพ่ิมปริมาณการขายน้ำมันดิบให6ไทยเปSนวันละ 17,000 บารPเรล อย4างไรก็ดี 

การนำเข6าน้ำมันดิบจากโอมานของไทย เม่ือป{ 2563-2564 ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับป{ 2562 และป{ 2561 

 สำหรับการลงทุนของไทยในโอมาน โดยเฉพาะด6านพลังงาน มีบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) 

ได6รับสัมปทานการสำรวจและผลิตน้ำมันในแปลงสัมปทานท่ี 44 ครอบคลุมแหล4ง Shams และ Munhamir 

จากกระทรวงน้ำมันและก£าซโอมานต้ังแต4ป{ 2545 โดย ปตท.สผ. เปSนผู6ลงทุนและดำเนินการเองท้ังหมด มีการเป�ด

สำนักงานบริษัท PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซ่ึงเปSนบริษัทย4อยของ ปตท.สผ. ท่ีกรุงมัสกัต 

เม่ือ 24 ม.ค.2546 และเร่ิมการผลิตต้ังแต4 พ.ค.2550 สามารถผลิตก£าซธรรมชาติได6ประมาณวันละ 19 ล6าน

ลูกบาศกPฟุต และก£าซธรรมชาติเหลวได6ประมาณวันละ 904 บารPเรล ท้ังน้ี แม6 ปตท.สผ. ปรับการบริหารการลงทุน 

โดยได6พิจารณาขาย PTTEP OM ให6แก4บริษัท ARA Petroleum LLC ของโอมาน เม่ือ ส.ค.2559 แต4 ปตท.สผ. 

ยังคงสนใจท่ีจะลงทุนในโอมานต4อไป โดยมีการลงนามบันทึกความเข6าใจเก่ียวกับการเสริมสร6างความร4วมมือ

ทางธุรกิจและโอกาสในการลงทุนในแหล4งสำรวจและผลิตป�โตรเลียมระหว4าง ปตท.สผ. กับบริษัท Oman Oil 

Company Exploration and Production L.L.C (OOCEP) ในเครือบริษัท Oman Oil Company ซ่ึงเปSน

บริษัทน้ำมันแห4งชาติโอมาน เม่ือ ก.ค.2559 ขณะท่ีเม่ือ พ.ค.2565 ปตท.สผ. ลงนามซ้ือขายน้ำมันดิบโอมาน 

กับ PTTEP OM และบริษัท PTTEP MENA Limited ซ่ึงเปSนบริษัทในกลุ4ม ปตท.สผ. ในโอมาน ปริมาณ 

9,000,000 บารPเรลต4อป{  

 นอกจากนี้ บริษัท PTTEP HK Holding Limited ซึ่งเปSนบริษัทย4อยของบริษัท ปตท.สผ. 

จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาซื้อขายหุ6นเพื่อซื้อสัดส4วนการถือหุ6นท้ังหมดในบริษัท Partex Holding B.V. 

ซ่ึงดำเนินธุรกิจป�โตรเลียมในตะวันออกกลางและร4วมลงทุนกับบริษัทพลังงานในโอมาน เม่ือ 17 มิ.ย.2562 

ได6แก4 1) โครงการ PDO (Block 6) เปSนโครงการผลิตน้ำมันบนบกท่ีมีศักยภาพและขนาดใหญ4ท่ีสุดในโอมาน 

ต้ังอยู4ในภาคกลางและครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ปริมาณการผลิตเม่ือป{ 2561 ประมาณ

วันละ 610,000 บารPเรล 2) โครงการ Mukhaizna (Block 53) เปSนแหล4งผลิตน้ำมันบนบกขนาดใหญ4 ต้ังอยู4ใน

ภาคใต6ของโอมาน ปริมาณการผลิตเม่ือป{ 2561 ประมาณวันละ 120,000 บารPเรล และ 3) โครงการ Oman 

LNG Project (OLNG) เปSนโรงงานผลิตก£าซธรรมชาติเหลวแห4งเดียวในประเทศ ต้ังอยู4ในภาคใต6ของโอมาน  
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มีกำลังการผลิตรวม 10.4 ล6านตันต4อป{ ส4วนการลงทุนด6านพลังงานท่ีไม4ใช4น้ำมัน มีบริษัท Gulf Energy 

Development ของไทย ลงนามเข6าร4วมลงทุนกับบริษัท Duqm Power Company L.L.C. ของโอมาน ซ่ึง

เปSนผู6ดำเนินโครงการโรงผลิตไฟฟ¢าและน้ำจืดโดยใช6ก£าซธรรมชาติ (Duqm Independent Power & Water 

Project) ร4วมกับบริษัท Oman Oil เม่ือ 6 ก.ย.2561 ซ่ึงผลิตกระแสไฟฟ¢าและน้ำจืดป¢อนให6โรงกล่ันน้ำมันท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm (Duqm Special Economic Zone-SEZAD) มูลค4าโครงการ 483 ล6านดอลลารPสหรัฐ 

 ด6านแรงงาน การท4องเท่ียว การบริการด6านโรงแรม และการแพทยP มีชาวโอมานเดินทางมาไทย 

ป{ละมากกว4า 90,000 คน อย4างไรก็ดี ห6วงป{ 2563 เกิดการแพร4ระบาดของโรค COVID-19 ท่ัวโลก ส4งผลให6ท่ัวโลก 

รวมถึงไทยและโอมานต6องใช6มาตรการจำกัดการเดินทางเข6า-ออกประเทศ ทำให6มีชาวโอมานเดินทางมาไทย

ลดลง อยู4ท่ี 10,048 คน ส4วนชาวไทยในโอมาน มีประมาณ 590 คน (ข6อมูลป{ 2564 กระทรวงแรงงานไทย) 

ส4วนใหญ4เปSนแรงงานภาคบริการในธุรกิจโรงแรม ร6านเสริมสวย สปา และพ4อครัว สำหรับการบริการด6านโรงแรม 

มีภาคธุรกิจโรงแรมเครือโรงแรมเซ็นทาราของไทยเข6าไปลงทุนเป�ดโรงแรมเซ็นทารา มัสกัต โอมาน ซ่ึงเป�ด

ให6บริการต้ังแต4 พ.ค.2560 ด6านบริการการแพทยP ชาวโอมานนิยมเดินทางมารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ

ในไทย (ประมาณป{ละ 3,000 คน) ซ่ึงปcจจุบัน มีโรงพยาบาลของไทย ได6แก4 โรงพยาบาลบำรุงราษฎรP 

โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลป�ยะเวท และโรงพยาบาลเวชธานี เข6าไปเป�ดสำนักงานส4งต4อผู6ป�วย (Referral 

office) ท่ีมัสกัต เพ่ือให6บริการผู6ป�วยชาวโอมานท่ีประสงคPจะมารับการรักษาพยาบาลในไทย 

 ความตกลงที่สำคัญ ๆ กับไทย ได6แก4 ความตกลงว4าด6วยบริการเดินอากาศ (5 มิ.ย.2522) 

ความตกลงว4าด6วยการค6า (8 มิ.ย.2541) ความตกลงเพ่ือการเว6นการเก็บภาษีซ6อนและการป¢องกันการเล่ียง

รัษฎากร (13 ต.ค.2546) บันทึกความเข6าใจว4าด6วยการยกเว6นการตรวจลงตราให6แก4ผู6ถือหนังสือเดินทางทูต

และหนังสือเดินทางราชการ (27 เม.ย.2548) บันทึกความเข6าใจว4าด6วยความร4วมมือด6านการท4องเที่ยว 

(21 ก.ย.2548) บันทึกความเข6าใจว4าด6วยการหารือระหว4างกระทรวงการต4างประเทศแห4งราชอาณาจักรไทย 

กับกระทรวงการต4างประเทศแห4งรัฐสุลต4านโอมาน และบันทึกความเข6าใจว4าด6วยการหารือว4าด6วยความร4วมมือ

ด6านสาธารณสุขระหว4างกระทรวงสาธารณสุขแห4งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห4งรัฐสุลต4านโอมาน 

(1 ก.พ.2559) 

 

--------------------------------------------------- 
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สุลต0าน ฮัยษัม บิน ฏอริก บิน ตัยมูร อาลซะอีด 

(His Majesty Sultan Haitham bin Tariq bin Taimour Al Said) 

 

ตำแหน0ง    ประมุขของรัฐ และผู6นำรัฐบาลโอมาน 

  

พระราชสมภพ   11 ต.ค.2498 (พระชนมพรรษา 68 พรรษา/ป{ 2566) ท่ีมัสกัต     

          ประเทศมัสกัตและโอมาน (ช่ือเดิมของโอมาน) ทรงเปSนโอรสองคPท่ี 3 ของ

ซัยยิด ฏอริก บิน ตัยมูร พระป�ตุลา (อา) ของอดีตสุลต4าน กอบูส กับซัยยีดา 

ชวานา บินติ ฮะมูด บิน อะหPมัด อาลบูซะอีดียะฮP  

 

ศาสนา    อิสลาม (อิบาดี) 

 

สถานภาพ    ทรงสมรสกับซัยยีดา อะฮัด บินติ อับดุลลอฮP บิน ฮะมัด อาลบูซะอีดียะฮP     

    มีพระราชโอรส 2 พระองคP และพระราชธิดา 2 พระองคP  

 

การศึกษา     

ป{ 2522     - ปริญญาตรี Foreign Service Programme (FSP) จาก University of  

    Oxford สหราชอาณาจักร   

ไม4ระบุป{    - ปริญญาโทท่ี Pembroke College, University of Oxford           

    สหราชอาณาจักร (ไม4ปรากฏข6อมูลอย4างเปSนทางการเก่ียวกับสาขาท่ีทรงศึกษา) 

 

ประวัติการทรงงาน 

ป{ 2526-2529    - ประธานสหพันธPฟุตบอลคนแรกของโอมาน 

ป{ 2529-2535    - ปลัดกระทรวงการต4างประเทศ  

ป{ 2535-2539    - ปลัดกระทรวงการต4างประเทศ ด6านกิจการการเมือง 

ป{ 2539-2545    - เลขานุการกระทรวงการต4างประเทศ  
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ป{ 2545-10 ม.ค.2563    - รมว.กระทรวงโบราณสถานและวัฒนธรรม 

11 ม.ค.2563     - เสด็จข้ึนครองราชยPเปSนสุลต4านแห4งโอมาน สืบต4อจากสุลต4าน กอบูส บิน 

     ซะอีด อาลซะอีด ซ่ึงเสด็จสวรรคตเม่ือ 10 ม.ค.2563   

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - ทรงช่ืนชอบการเล4นกีฬา 

    - ทรงเปSนลูกพ่ีลูกน6องพระญาติสนิทท่ีอดีตสุลต4าน กอบูส ทรงไว6วางพระทัย 

ให6เปSนผู6แทนพระองคPในการเยือนต4างประเทศ และต6อนรับพระอาคันตุกะ 

อาทิ การเปSนผู6แทนพระองคPในการต6อนรับเจ6าฟ¢าชายชารPลสP มกุฎราชกุมาร

แห4งสหราชอาณาจักร ซ่ึงเสด็จเยือนโอมาน พร6อมพระชายา เปSนการส4วน

พระองคP เม่ือป{ 2559 

  - ทรงเปSนหัวหน6าคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศฉบับใหม4       

 ท่ีเรียกว4า “Oman Vision 2040” มาต้ังแต4ป{ 2562 และทรงมีบทบาทสำคัญ 

 ในการจัดการโครงการขนาดใหญ4ในโอมานด6านพลังงานและการท4องเท่ียว 

    - ทรงดำรงตำแหน4งประธานกิตติมศักด์ิสมาคมคนพิการโอมาน และ 

    ประธานกิตติมศักด์ิสมาคมมิตรภาพโอมาน - ญ่ีปุ�น 

     - หลังจากทรงเข6าพิธีสาบานตนต4อสภาพระราชวงศP เพ่ือข้ึนครองราชยPเปSน 

  สุลต4านโอมาน ท่ีพระราชวังอาลบูสตัน ในกรุงมัสกัต เม่ือ 11 ม.ค.2563  

  ทรงตรัสยืนยันกับสภาพระราชวงศPว4า จะทรงดำเนินนโยบายต4างประเทศ 

 เพ่ือสันติของประเทศต4าง ๆ และประชาชน โดยจะไม4แทรกแซงกิจการ 

ภายในประเทศใด เคารพในอธิปไตยของประเทศต4าง ๆ และให6          

ความร4วมมือระหว4างประเทศ เปSนไปตามนโยบายของอดีตสุสต4าน กอบูส 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ]   - Grand Master of the Order of Al-Said 

    - Grand Master of the Order of Oman 

    - Grand Master of the Order of the Renaissance of Oman 

    - Grand Master of the Order of Sultan Qaboos 

    - Order of Al-Russoukh, 1st class (ป{ 2553)  

- Grand Decoration of Honour for Services to the Republic of 

Austria จากออสเตรีย (ป{ 2544) 

   - Order of King Abdulaziz, 1st class จากสมเด็จพระราชาธิบดี        

  อับดุลลอฮP บิน อับดุลอะซีซ อาลซะอูด แห4งซาอุดีอาระเบีย (ป{ 2549) 

     - Honorary Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order จาก 

    สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี ๒ แห4งสหราชอาณาจักร (ป{ 2553)  

------------------------------------- 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีโอมาน 

 

สุลต4าน และ นรม.     Sultan Sultan Haitham bin Tariq bin Taimour Al Said 

มกุฎราชกุมาร และ     Sayyid Dhi Yazan bin Haitham bin Tarik bin Taimour 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และเยาวชน  Al Said      

รอง นรม.ด6านกิจการคณะรัฐมนตรี   Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said 

รอง นรม.ด6านกิจการกลาโหม   Sayyid Shihab bin Tarik bin Taimur Al Said 

และ รมว.กระทรวงกลาโหม 

รมว.กระทรวงมหาดไทย    Sayyid Hamoud bin Faisal Al Busaidi 

รมว.กระทรวงการต4างประเทศ   Sayyid Badr bin Hammad bin Hamoud Al Busaidi 

รมว.กระทรวงการคลัง     Sultan bin Salim bin Said Al Habsi 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ    Dr. Madiha bint Ahmed bin Nassir al-Shaibaniyah 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกิจการกฎหมาย  Dr. Abdullah bin Mohammed Bin Said Al Saidi 

รมว.กระทรวงข6อมูลข4าวสาร   Dr. Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Harrasi  

รมว.กระทรวงมรดกและการท4องเท่ียว  Salim bin Muhammad bin Said Al Mahroqi 

รมว.กระทรวงเกษตร ประมง และทรัพยากรน้ำ Dr. Saud bin Hamoud bin Ahmed Al Habsi 

รมว.กระทรวงการเคหะและการวางผังเมือง  Dr. Khalfan bin Said bin Mubarak Al Shuaili 

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม Dr. Rahma bint Ibrahim bin Said Al Mahrouqiyah 

รมว.กระทรวงคมนาคม การส่ือสาร และ  Eng. Saeed bin Hamoud bin Said Al-Mawali 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ     Dr. Saeed bin Muhammad bin Ahmed Al Saqri 

รมว.กระทรวงพาณิชยP อุตสาหกรรม   Qais bin Mohammed bin Moosa Al Yousef  

และการส4งเสริมการลงทุน 

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม    Laila bint Ahmed bin Awadh Al Najar 

รมว.กระทรวงแรงงาน     Dr. Mahad bin Said bin Ali Baowain 

รมว.กระทรวงพลังงานและแร4   Eng. Salem bin Nasser Al Aufi 

รมว.กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนา Sheikh Mohammed bin Saeed Al Maamari 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข    Dr Hilal bin Ali Al Sabti 

รมต.ประจำสำนักพระราชวัง   Gen. Sultan bin Mohammed Al Nomani 

รมต.ประจำราชสำนัก     Sayyid Khalid bin Hilal bin Saud Al Busaidi 

 

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

 (พ.ย.2565) 


