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เมืองหลวง เตหะราน 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ต้ังอยู6ระหว6างเส8นละติจูด 24-40 องศาเหนือและระหว6างเส8นลองจิจูด 

44-64 องศาตะวันออกในจุดยุทธศาสตรGท่ีเช่ือมระหว6างเอเชียกลาง เอเชียใต8 ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก

รวมท้ังต้ังอยู6บนชายฝOPงของอ6าวเปอรGเซียและช6องแคบฮอรGมุซท่ีเปTนเส8นทางขนส6งน้ำมันดิบทางทะเลท่ีสำคัญท่ีสุด

ของโลก (ประมาณ 40% ของการขนส6งน้ำมันทางทะเลท่ัวโลก) มีพ้ืนท่ี 1,648,195 ตร.กม. ใหญ6เปTนอันดับ 19 

ของโลก และใหญ6ประมาณ 3.2 เท6าของไทย มีชายแดนทางบกยาว 5,894 กม. และมีชายฝOPงทะเลยาว 2,440 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับอารGเมเนีย (44 กม.) อาเซอรGไบจาน (689 กม.) เติรGกเมนิสถาน

  (1,148 กม.) และทะเลสาบแคสเปeยนยาว 740 กม. 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 2 

 ทิศตะวันออก ติดกับอัฟกานิสถาน (921 กม.) และปากีสถาน (959 กม.) 

 ทิศใต8 ติดกับอ6าวเปอรGเซีย และอ6าวโอมาน โดยมีชายฝOPงยาว 1,700 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับตุรกี (534 กม.) และอิรัก (1,599 กม.) 

 

ภูมิประเทศ เปTนหน่ึงในประเทศท่ีมีภูเขามากท่ีสุดในโลก พ้ืนท่ีกว6า 95% เปTนเทือกเขาสูงและท่ีราบสูง 

ภาคตะวันตกเปTนพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขามากท่ีสุด เทือกเขาสำคัญ ได8แก6 คอเคซัส ซากรอซ และอัลบอรGซ โดยยอดเขา 

Damavand (สูง 5,610 ม. หรือ 18,406 ฟุต) ในเทือกเขาอัลบอรGซ เปTนยอดเขาที่สูงที่สุดของอิหร6าน

และเขตยูเรเซีย ภาคกลางเปTนท่ีราบสูงผืนใหญ6ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังประเทศต6อเน่ืองเข8าไปถึงอัฟกานิสถาน

และปากีสถาน ภาคตะวันออกส6วนใหญ6เปTนทะเลทราย ได8แก6 ทะเลทราย Dasht-e Kavir ซึ่งเปTนทะเลทราย

ท่ีใหญ6ท่ีสุดของอิหร6าน และทะเลทราย Dasht-e Lut ภาคเหนือปกคลุมด8วยพ้ืนท่ีปyาฝนหนาแน6นท่ีเรียกว6า 

Shomal กับท่ีราบชายฝOPงทะเลสาบแคสเปeยน ภาคใต8ส6วนใหญ6เปTนพ้ืนท่ีราบต้ังแต6ปากแม6น้ำ Shatt al-Arab 

(อิหร6านเรียกว6า Arvand Rud) บริเวณพรมแดนอิรัก-อิหร6าน ลงมาตามแนวชายฝOPงอ6าวเปอรGเซีย ช6องแคบฮอรGมุซ 

และทะเลโอมาน 

 

ภูมิอากาศ แตกต6างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศของแต6ละพ้ืนท่ี ภาคเหนือซ่ึงเปTนชายฝOPงทะเลสาบแคสเปeยน

และปyาฝนมีอากาศค6อนข8างชุ6มช้ืน อุณหภูมิช6วงฤดูร8อนไม6เกิน 29 องศาเซลเซียส ภาคตะวันตกซ่ึงเปTนเทือกเขา

มีอากาศเย็น เฉพาะอย6างย่ิงช6วงฤดูหนาวมักมีอุณหภูมิต่ำกว6าจุดเยือกแข็งและมีหิมะตกหนัก ภาคกลางและ

ภาคตะวันออกซ่ึงเปTนทะเลทรายค6อนข8างแห8งแล8ง ปริมาณน้ำฝนน8อยกว6า 200 มม.ต6อปe ฤดูร8อนจะมีอุณหภูมิ

สูงกว6า 38 องศาเซลเซียส ภาคใต8ซ่ึงเปTนท่ีราบชายฝOPงอ6าวเปอรGเซียและอ6าวโอมาน มีความช้ืนในอากาศสูงและ

อุณหภูมิสูงในฤดูร8อน ฤดูกาลในอิหร6านแบ6งเปTน ฤดูใบไม8ผลิประมาณ มี.ค.-มิ.ย. ฤดูร8อนประมาณ มิ.ย.-ก.ย. 

ฤดูใบไม8ร6วงประมาณ ก.ย.-ธ.ค. และฤดูหนาวประมาณ ธ.ค.-มี.ค. ภัยธรรมชาติที่ประสบเปTนประจำ ได8แก6 

ภัยแล8ง น้ำท6วม พายุฝุyน พายุทราย และแผ6นดินไหว 

 

ประชากร 86,758,304 คน (ประมาณการปe 2565) เปTนเปอรGเซีย 61% อาเซอรี 16% เคิรGด 10%        

ลูรG 6% บาลูช 2% อาหรับ 2% เติรGกเมน 2% และอ่ืน ๆ 1%  อัตราส6วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปe) 

24.11% วัยรุ6นถึงวัยกลางคน (15-64 ปe) 70.02% วัยชรา (65 ปeข้ึนไป) 5.87% (ประมาณการปe 2563) อายุขัยเฉล่ีย

ของประชากรโดยรวมประมาณ 74.25 ปe อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 73.89 ปe อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 76.67 ปe 

อัตราการเกิด 15.27 คนต6อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.17 คนต6อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิม

ของประชากร 0.98% (ประมาณการปe 2565) 

 

ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม มีผู8นับถือ 99.4% (ในจำนวนน้ีเปTนชีอะฮG 90-95% และซุนนี 

5-10%) ศาสนาอ่ืน ๆ (โซโรอัสเตอรG ยูดาย คริสตG และบาไฮ) 0.3% และไม6สามารถระบุได8 0.4% 
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ภาษา ภาษาราชการ คือ ฟารGซี มีผู8ใช8 53% นอกจากนี้ยังมีการใช8ภาษาถิ่นเติรGกอาเซอรี 18% 

เคิรGด 10% กิลาคและมาซันดารัน 7% ลูรG 6% บาลูช 2% อาหรับ 2% และอ่ืน ๆ 2% 

 

การศึกษา อัตราการรู8หนังสือ 87% (ข8อมูลปe 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการอิหร6าน) งบประมาณด8าน

การศึกษา 3.66% ของ GDP (ข8อมูลปe 2562 ของธนาคารโลก) การเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา

อยู6ภายใต8การกำกับดูแลและบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเฉพาะด8าน 

เช6น การแพทยG อยู6ภายใต8กระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรG ขณะท่ีด8านวิทยาศาสตรG การวิจัยและพัฒนา 

และอ่ืน ๆ อยู6ภายใต8กระทรวงวิทยาศาสตรG วิจัยและเทคโนโลยี ท้ังน้ี รัฐบาลอิหร6านจัดการศึกษาแบบไม6เสีย

ค6าใช8จ6ายในระดับอุดมศึกษาเฉพาะการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ปOจจุบันมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศมากกว6า 2,500 แห6ง 

 

การก0อต้ังประเทศ อิหร6านหรือเปอรGเซียในอดีตเริ่มก6อตั้งเปTนอาณาจักรที่ปกครองด8วยระบอบกษัตริยG

มาต้ังแต6 2,800 ปeก6อนคริสตกาล และพัฒนากลายเปTนจักรวรรดิเม่ือ 625 ปeก6อนคริสตกาล ศาสนาอิสลามเข8าสู6

เปอรGเซียตั้งแต6ปe 1194 ส6วนเตหะรานได8รับการสถาปนาเปTนเมืองหลวงในสมัยราชวงศGกอญัรตั้งแต6ปe 2338 

มาจนถึงปOจจุบัน การเปล่ียนช่ือประเทศจากเปอรGเซียเปTนอิหร6านซ่ึงหมายถึง “ดินแดนของชาวอารยัน” มีข้ึนใน

รัชสมัยชาหG เรซอ ปะหGลาวี เม่ือปe 2478 กษัตริยGองคGสุดท8าย คือ ชาหG มุฮัมมัด เรซอ ปะหGลาวี ท่ีปกครองประเทศ

แบบลุแก6อำนาจจนสร8างความไม6พอใจแก6ประชาชนและนำไปสู6การลุกฮือ ท่ีรู8จักท่ัวไปว6า “การปฏิวัติอิสลาม” 

ภายใต8การนำของอายะตุลลอฮG รูฮุลลอฮG มูซาวี โคมัยนี นักการศาสนาท่ีได8รับความเคารพอย6างสูง ซ่ึงล้ีภัยอยู6

ในฝร่ังเศส จนชาหGมุฮัมมัด ของอิหร6านต8องเสด็จฯ ไปล้ีภัยในต6างประเทศ เม่ือ 16 ม.ค.2522 และเสด็จสวรรคต    

ที่อียิปตGเมื่อปe 2523 ขณะที่อายะตุลลอฮG โคมัยนีเดินทางกลับประเทศและเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ด8วยการสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามขึ้นเมื่อ 1 เม.ย.2522 โดยใช8บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮG) 

เปTนแนวทางปกครองและประกาศใช8รัฐธรรมนูญฉบับใหม6เม่ือ ธ.ค.2522 (แก8ไขเพ่ิมเติมเม่ือปe 2532)  

 

วันชาติ 11 ก.พ. (วันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามของอิหร6านเม่ือปe 2522)  

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐอิสลาม (Islamic Republic) มีผู8นำสูงสุด (Rahbar) เปTนประมุข

ของรัฐท้ังฝyายศาสนจักรและอาณาจักร ผู8นำสูงสุดคนปOจจุบัน คือ อายะตุลลอฮG ซัยยิด อะลี ฮุซัยนี คอมะนะอี 

(อายุ 84 ปe/ปe 2566) ดำรงตำแหน6งต้ังแต6 มิ.ย.2532 มีประธานาธิบดี (Ra’is-e Jomhoor) เปTนผู8นำรัฐบาล 

ประธานาธิบดีคนปOจจุบัน คือ นายอิบรอฮีม เราะอีซี (อายุ 63 ปe/ปe 2566) ดำรงตำแหน6งเปTนสมัยแรก 

หลังจากชนะการเลือกตั้งครั้งล6าสุดเมื่อ 18 มิ.ย.2563 ด8วยคะแนนเสียงกว6า 18.02 ล8านคะแนน (72.4% 

ของผู8ไปใช8สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง) และจะส้ินสุดการดำรงตำแหน6งใน มิ.ย.2568  

 รัฐธรรมนูญอิหร6านแบ6งอำนาจสูงสุดออกเปTน 3 ฝyาย ได8แก6 
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 ฝyายบริหาร : มีการจัดสรรอำนาจอย6างซับซ8อน ผู8นำสูงสุดเปTนประมุขของรัฐ มาจากการคัดเลือก

โดยสภาผู8ชำนัญ (Assembly of Experts) วาระการดำรงตำแหน6งตลอดชีพ มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ

เร่ืองสำคัญทุกเร่ือง รวมท้ังการแต6งต้ังบุคคลสำคัญหลายตำแหน6ง ขณะท่ีประธานาธิบดีเปTนผู8นำรัฐบาล มาจาก

การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน วาระดำรงตำแหน6ง 4 ปe ดำรงตำแหน6งต6อเน่ืองได8ไม6เกิน 2 สมัย และดำรง

ตำแหน6งได8สูงสุดไม6เกิน 3 สมัย ประธานาธิบดีมีอำนาจแต6งต้ัง ครม. โดยต8องได8รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

อำนาจในการถอดถอนประธานาธิบดีเปTนของผู8นำสูงสุด  

 ฝyายนิติบัญญัติ : รัฐสภาแบบสภาเด่ียว คือ สภาท่ีปรึกษาอิสลาม (Majles-e-Shura-ye-Eslami 

เรียกสั้น ๆ ว6า Majles) มีสมาชิก 290 คน ที่ได8รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและได8รับการรับรอง

จากสภาพิทักษGรัฐธรรมนูญ วาระดำรงตำแหน6ง 4 ปe การเลือกต้ังคร้ังล6าสุด รอบแรกเม่ือ 21 ก.พ.2563 และ

รอบสองเมื่อ 11 ก.ย.2563 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิมเมื่อ 17 เม.ย.2563 เนื่องจากปOญหาการแพร6ระบาด

ของโรค COVID-19 คร้ังต6อไปจะมีข้ึนใน ก.พ.2567 มีหน8าท่ีสำคัญ คือ การออกกฎหมาย การรับรองรายช่ือ ครม.

ท่ีประธานาธิบดีแต6งต้ัง การให8สัตยาบันสนธิสัญญาระหว6างประเทศ การอนุมัติงบประมาณแผ6นดิน และ     

การตรวจสอบการทำงานของฝyายบริหาร 

 ฝyายตุลาการ : สภาตุลาการสูงสุด (High Council of the Judiciary) ซ่ึงมีสมาชิก 4 คน มาจาก

การแต6งตั้งโดยผู8นำสูงสุด มีหน8าที่กำกับการบังคับใช8กฎหมาย กำหนดนโยบายด8านกฎหมาย และมีอำนาจ

แต6งต้ังประธานศาลสูงสุดและอัยการสูงสุด ระบบศาลของอิหร6านมีท้ังศาลท่ีพิจารณาคดีแพ6งและคดีอาญาท่ัวไป 

(Public Courts) กับศาลปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Courts) ท่ีพิจารณาคดีอาญาท่ีเปTนภัยต6อ

ความม่ันคงแห6งชาติและอุดมการณGปฏิวัติอิสลาม คำตัดสินของศาลปฏิวัติอิสลามถือเปTนที่สิ้นสุดไม6สามารถ

อุทธรณGได8 นอกจากน้ี ยังมีศาลพิเศษสำหรับนักการศาสนา (Special Clerical Court) ซ่ึงเปTนอิสระจากระบบ

ศาลข8างต8น มีหน8าที่พิจารณาคดีอาญาที่นักการศาสนาตกเปTนผู8ต8องหาโดยขึ้นตรงต6อผู8นำสูงสุด คำตัดสิน

ของศาลน้ีถือเปTนท่ีส้ินสุด ไม6สามารถอุทธรณGได8 

 นอกจากน้ี ยังมีองคGกรสำคัญอ่ืน ๆ ท่ีต้ังข้ึนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ได8แก6 

 สภาผู8ชำนัญ (Assembly of Experts) สมาชิก 86 คน เปTนผู8ทรงคุณวุฒิทางศาสนาท่ีมาจาก

การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีวาระดำรงตำแหน6ง 8 ปe จัดประชุมอย6างน8อย 2 วันทุก 6 เดือน มีหน8าท่ี

ตรวจสอบการทำงานของผู8นำสูงสุดให8เปTนไปตามกรอบของกฎหมาย อีกท้ังมีอำนาจในการแต6งต้ังและถอดถอน

ผู8นำสูงสุด แต6ไม6มีอำนาจคัดค8านการตัดสินใจของผู8นำสูงสุด ท้ังน้ี การเลือกต้ังคร้ังล6าสุดเม่ือ 26 ก.พ.2559 

คร้ังต6อไปใน ก.พ.2567 

 สภาพิทักษGรัฐธรรมนูญ (Guardian Council of the Constitution) สมาชิก 12 คน ได8รับ

การแต6งต้ังจากผู8นำสูงสุด 6 คน และอีก 6 คน เปTนผู8พิพากษาท่ีประธานสภาตุลาการสูงสุดเสนอช่ือให8รัฐสภา

พิจารณาคัดเลือก วาระการดำรงตำแหน6ง 6 ปe มีหน8าท่ีตีความรัฐธรรมนูญ รวมท้ังพิจารณาคุณสมบัติผู8ลงสมัคร

รับเลือกต้ังทุกระดับท้ังก6อนและหลังการเลือกต้ังเพ่ือให8แน6ใจได8ว6า บุคคลเหล6าน้ีมีความภักดีต6ออุดมการณG

ปฏิวัติอิสลาม นอกจากนี้ ยังมีอำนาจในการใช8สิทธิยับยั้งการออกกฎหมายบางฉบับให8รัฐสภานำกลับไป

แก8ไขใหม6ได8 หากเห็นว6าขัดกับรัฐธรรมนูญและหลักชะรีอะฮG 
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 สภาผู8ช้ีขาด (Expediency Discernment Council) เปTนองคGกรท่ีมีอำนาจมากท่ีสุดองคGกรหน่ึง 

สมาชิกทั้งหมดมาจากการแต6งตั้งโดยผู8นำสูงสุด วาระดำรงตำแหน6ง 5 ปe สมาชิกสภาชุดปOจจุบันมี 28 คน 

ทำมีหน8าท่ีให8คำแนะนำด8านนโยบายแก6ผู8นำสูงสุด ฝyายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ รวมท้ังไกล6เกล่ียกรณี

สภาพิทักษGรัฐธรรมนูญและรัฐสภามีความเห็นไม6ตรงกันเก่ียวกับข8อกฎหมาย 

 พรรคการเมืองสำคัญ : แบ6งเปTนพรรคการเมืองฝyายอนุรักษGนิยม ได8แก6 1) Combatant 

Clergy Association 2) Followers of the Guardianship of the Jurisprudent ของนายอะลี ลารีญานี อดีต

ประธานรัฐสภา 3) Front of Islamic Revolution Stability 4) Islamic Coalition Party 5) Militant Clerics 

Society 6) Islamic Iran Developers Coalition (Abadgaran) พรรคอนุรักษGนิยมใหม6ของอดีตประธานาธิบดี

มะหGมูด อะหGมัดดีเนญอด 7) United Front of Principlists 7) Broad Popular Coalition of Principalists 

ซ่ึงเปTนพรรคอนุรักษGนิยมเคร6งจารีต และพรรคการเมืองฝyายปฏิรูป ได8แก6 8) Council for Coordinating the 

Reforms Front แนวร6วมพรรคการเมืองฝyายปฏิ รูปท่ี มีพรรค Islamic Iran Participation Front ของอดีต

ประธานาธิบดีมุฮัมมัด คอตามี เปTนแกนนำ 9) Moderation and Development Party ของประธานาธิบดีฮะซัน 

รูฮานี 10) National Trust Party ของนายมะฮGดี กัรรูบี อดีตประธานรัฐสภา นอกจากน้ี ยังมีกลุ6ม Green Path of 

the Hope ของนายมีร ฮอสเซน มูซาวี นักการเมืองสายปฏิรูป ผู8สมัครชิงตำแหน6งประธานาธิบดีเม่ือปe 2552        

ซ่ึงไม6ได8ขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดต้ังเปTนกลุ6ม/พรรคการเมืองอย6างเปTนทางการตามกฎหมาย 

 

เศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจใหญ6ท่ีสุดในตะวันออกกลาง แต6การท่ีรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการควบคุม

ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการควบคุมราคาสินค8าและอุดหนุนการผลิตสินค8าบางรายการ โดยปล6อยให8ภาคเอกชน

มีบทบาทจำกัดเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก เช6น การเกษตร การบริการ ทำให8เกิดการบิดเบือนของกลไกตลาด 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังต8องพ่ึงพารายได8จากอุตสาหกรรมน้ำมันและก§าซเปTนหลัก นับต้ังแต6มีการค8นพบแหล6งน้ำมัน

ในประเทศเม่ือต8นคริสตGศตวรรษท่ี 20 อย6างไรก็ดี รัฐบาลสมัยอดีตประธานาธิบดีอะหGมัดดีเนญอด พยายาม

ดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจให8เสรีมากข้ึน เฉพาะอย6างย่ิงการลดการอุดหนุนราคาสินค8าประเภทอาหารและ

พลังงานเพื่อลดภาระของรัฐ หลังจากประสบปOญหาขาดดุลงบประมาณ ปOญหาเงินเฟ¨อและการว6างงานสูง

อย6างต6อเน่ือง ขณะท่ีรัฐบาลของประธานาธิบดีรูฮานี ซ่ึงได8รับเลือกต้ังต6อจากอดีตประธานาธิบดีอะหGมัดดีเนญอด 

เม่ือ มิ.ย.2556 และชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีเปTนสมัยท่ี 2 เม่ือ พ.ค.2560 ดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร8าง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ6งเสริมความแข็งแกร6งให8แก6ภาคการเงินและการธนาคาร สร8างบรรยากาศทางธุรกิจ

เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต6างประเทศ และกระตุ8นการเติบโตของภาคเอกชน ท้ังน้ี อิหร6านปฏิรูปเศรษฐกิจด8วย

ระบบตลาดเพ่ือหวังปูทางไปสู6การเข8าเปTนสมาชิกองคGการการค8าโลก (WTO) ในอนาคต 

 ปOจจุบันอิหร6านประกาศใช8แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห6งชาติ ฉบับท่ี 7 (ปe 2565-2569) ครอบคลุม

การพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรG เทคโนโลยี การศึกษา การเมืองและ

การต6างประเทศ ความม่ันคงและการป̈องกันประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการภาครัฐ กฎหมายและกระบวนการ

ทางตุลาการ ภายใต8แผนดังกล6าว อิหร6านต้ังหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไว8ท่ี 8% และ       

มุ6งสร8างและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต แรงงาน เงินทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการของประเทศ 
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 ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ : น้ำมันดิบ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนGทราบแล8วประมาณ 208,600 

ล8านบารGเรล (มากเปTนอันดับ 4 ของโลก) กำลังผลิตวันละ 2.392 ล8านบารGเรล และส6งออกได8วันละประมาณ 

763,000 บารGเรล (ข8อมูลปe 2564 ของ OPEC) ท้ังน้ี บริษัทน้ำมันแห6งชาติ (National Iranian Oil Company-

NIOC) ของรัฐบาลอิหร6าน มีแผนจะเพ่ิมกำลังการผลิตน้ำมันดิบอยู6ในระดับมากกว6าวันละ 4.5 ล8านบารGเรล 

ภายในปe 2565 ก§าซธรรมชาติ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนGทราบแล8ว 34.07 ล8านล8านลูกบาศกGเมตร (มากเปTนอันดับ 2 

ของโลก) กำลังผลิตวันละประมาณ 257,119 ล8านลูกบาศกGเมตร และส6งออกได8วันละ 18,425 ล8านลูกบาศกGเมตร 

(ข8อมูลปe 2564 ของ OPEC) นอกจากน้ี ยังมีแร6ธาตุสำคัญได8แก6 ถ6านหิน โครเมียม ทองแดง แร6เหล็ก ตะก่ัว 

แมงกานีส สังกะสี และกำมะถัน 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : รียาล (Rial) 

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร̀สหรัฐ : 1 ดอลลารGสหรัฐ : 42,026 รียาล 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 1,171 รียาล (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑGมวลรวมในประเทศ (GDP) : 1,600,000 ล8านดอลลารGสหรัฐ (ประมาณการปe 2565 ของ IMF ) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 32,031 ล8านดอลลารGสหรัฐ 

รายได8เฉล่ียต6อหัวต6อปe : 18,660 ดอลลารGสหรัฐ 

ทุนสำรองเงินตราต6างประเทศ : 41,400 ล8านดอลลารGสหรัฐ  

อัตราเงินเฟ̈อ : 40%  

อัตราการว6างงาน : 9.4%  

แรงงาน : 26.41 ล8านคน (ประมาณการปe 2564 ขององคGการแรงงานระหว6างประเทศ) 

ดุลการค8าระหว6างประเทศ : ได8เปรียบดุลการค8า 22,668 ล8านดอลลารGสหรัฐ (ข8อมูลเม่ือปe 2564 ของ WTO)  

มูลค6าการส6งออก : 71,646 ล8านดอลลารGสหรัฐ  

สินค8าส6งออก : ป«โตรเลียม ผลิตภัณฑGป«โตรเคมีและเคมีภัณฑG พลาสติก สารเคมีอินทรียG เหล็กหล6อและเหล็กกล8า 

สินแร6 ผักและผลไม8 ปุ¬ย เกลือ กำมะถัน ปูนซีเมนตG และทองแดง 

ประเทศส6งออกสินค8าสำคัญ : จีน อิรัก อัฟกานิสถาน เกาหลีใต8 สหรัฐอาหรับเอมิเรตสG ตุรกี อินเดีย ปากีสถาน 

อินโดนีเซีย โอมาน ไทย และอาเซอรGไบจาน 

มูลค6าการนำเข8า : 48,978 ล8านดอลลารGสหรัฐ 

สินค8านำเข8า : เคร่ืองจักรสำหรับภาคอุตสาหกรรม คอมพิวเตอรG ธัญพืช เคร่ืองจักรและอุปกรณGไฟฟ̈า เวชภัณฑG 

ยานพาหนะ เมล็ดพืชน้ำมัน อุปกรณGทางการแพทยG สารเคมีอินทรียG 

ประเทศนำเข8าสินค8าสำคัญ : จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตสG อินเดีย ตุรกี เยอรมนี สวิตเซอรGแลนดG 

เกาหลีใต8 รัสเซีย อิตาลี และสหราชอาณาจักร  
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การทหาร กองทัพอิหร6านมีขีดความสามารถมากที่สุดประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง อิหร6านใช8จ6าย

งบประมาณด8านการทหารเม่ือปe 2564 ประมาณ 25,002 ล8านดอลลารGสหรัฐ (2.31% ของ GDP) นอกจากน้ี 

การท่ีอิหร6านต8องพัฒนาอาวุธข้ึนมาใช8งานเอง ในช6วงท่ีต8องเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติ 

(UN) และประเทศมหาอำนาจตะวันตก ส6งผลให8อุตสาหกรรมทางทหารของอิหร6านมีความก8าวหน8าและได8รับ

การพัฒนาอย6างต6อเน่ือง ปOจจุบันอิหร6านสามารถผลิตรถถัง ยานยนตGหุ8มเกราะ อาวุธปล6อยนำวิถี เรือดำน้ำ เรือรบ 

เรือพิฆาตติดต้ังอาวุธปล6อยนำวิถีระบบเรดารG เฮลิคอปเตอรG เคร่ืองบินขับไล6 และอากาศยานไร8คนขับ (UAV 

หรือ Drone) ซ่ึงองคGการอุตสาหกรรมการบินของอิหร6าน (Iran Aviation Industries Organization) อ8างเม่ือ 

ธ.ค.2561 ว6าศักยภาพการผลิต UAV ของอิหร6านอยู6ในอันดับ 5 ของโลก ขณะเดียวกันอิหร6านยังเปTน 1 ใน 5 

ประเทศท่ีกองทัพมีขีดความสามารถในการทำสงครามบนเครือข6ายคอมพิวเตอรG (cyber-warfare)  

 ผู8นำสูงสุดของอิหร6านเปTนผู8บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน6ง มีสิทธ์ิขาดเพียงผู8เดียวในการ

ประกาศและยุติสงคราม รวมท้ังมีอำนาจในการแต6งต้ังและถอดถอนผู8บัญชาการเหล6าทัพต6าง ๆ โดยแบ6งเปTน 

 1) กองทัพแห6งชาติ (Islamic Republic of Iran Regular Forces) หรือ Artesh อยู6ภายใต8

การบังคับบัญชาของกองบัญชาการใหญ6ของกองทัพแห6งชาติ (General Headquarters of Armed Forces) 

ขณะที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบการวางแผนส6งกำลังบำรุงและจัดสรรงบประมาณให8เหล6าทัพต6าง ๆ 

แต6ไม6เก่ียวข8องกับการบัญชาการปฏิบัติการในสนามรบ ท้ังน้ี กองทัพแห6งชาติมีกำลังพลท้ังส้ิน 350,000 นาย 

ประกอบด8วย 

 ทบ. กำลังพลประจำการ 130,000 นาย กำลังพลสำรอง 220,000 นาย ยุทโธปกรณGสำคัญ 

ได8แก6 รถถัง (MBT) ท่ีผลิตข้ึนเองรุ6น T-72S จำนวน 480 คัน รุ6น M-60A1 จำนวน 150 คัน รุ6น T-62 กว6า 75 คัน 

รุ6น Chieftain Mk3/Mk5 จำนวน 100 คัน (เปTนรถถังของสหราชอาณาจักร ที่ประจำการตั้งแต6สมัยชาหG) 

รุ6น T-54/T-55/Type-59/Safir-74 จำนวน 540 คัน รุ6น M47/M48 จำนวน 168 คัน (เปTนรถถังของสหรัฐฯ 

ท่ีประจำการต้ังแต6สมัยชาหG) รุ6น Karrar (ใช8รุ6น T-90MS ของรัสเซียเปTนต8นแบบ) รุ6น Tiam (ใช8รุ6น M47/M48 

ของสหรัฐฯ เปTนต8นแบบ) และรุ6น Zulfiqar (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) รถถังเบา (LT/TK) รุ6น Scorpion 

กว6า 80 คัน ยานยนตGลาดตระเวนหุ8มเกราะ (RECCE) รุ6น EE-9 Cascavel จำนวน 35 คัน ยานยนตGอเนกประสงคG

หุ8มเกราะ (IFV) รุ6น BMP-1 จำนวน 210 คัน รุ6น BMP-2 จำนวน 400 คัน และรุ6น BMT-2 Cobra (ไม6ปรากฏ

ข8อมูลจำนวน) รถสายพานลำเลียงหุ8มเกราะ (APC) รุ6น Boragh จำนวน 140 คัน รุ6น M113 จำนวน 200 คัน 

รุ6น BTR-50/BTR-60 จำนวน 300 คัน และรุ6น Rakhsh (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) จรวดนำวิถีต6อต8านรถถัง 

(MSL) แบบ MANPATS รุ6น 9K11 Malyutka รุ6น 9K11 Fagot รุ6น 9K113 Konkurs รุ6น Saeqhe และรุ6น Toophan 

(ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) ป²นไร8แรงสะท8อนถอยหลังต6อต8านรถถัง (RCL) ขนาดต6าง ๆ กว6า 200 กระบอก 

ป²นใหญ6ต6อสู8อากาศยานและเครื่องยิงลูกระเบิด (ARTILLERY) จำนวนกว6า 6,798 กระบอก ขีปนาวุธและ

อาวุธปล6อยทางยุทธวิธีแบบพ้ืนสู6พ้ืน (SRBM) รุ6น CSS-8 รุ6น Shahin-1/Shahin-2 รุ6น Nazeat และรุ6น Oghab 

(ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) เคร่ืองบินลำเลียง (TPT) เฮลิคอปเตอรGแบบโจมตี (ATK) และแบบลำเลียง (TPT) รุ6นต6าง ๆ 

กว6า 230 เคร่ือง อากาศยานไร8คนขับสำหรับภารกิจลาดตระเวนและสอดแนม รุ6น Mohajer 3/4 รุ6น Mohajer 2 

รุ6น Shahed 129 และรุ6น Ababil (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) ขีปนาวุธแบบพื้นสู6อากาศ (SAM) (พิสัยใกล8) 
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รุ6น FM-80 (พิสัยไกล) รุ6น 9K36 Strela-3 รุ6น 9K32 Strela-2 รุ6น Misaq 1/Misaq 2 รุ6น 9K338 Igla-S และ

รุ6น HN-5A (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) ป²นใหญ6วิถีราบ (GUNS) รุ6นและขนาดต6าง ๆ รวม 1,122 กระบอก 

ระเบิด/ขีปนาวุธต6อต8านอากาศยาน (BOMBS) แบบ Laser- guided และแบบ Electro-optical guided 

รุ6น Qeam ท่ีอิหร6านผลิตข้ึนเอง (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

 ทร. เปTนกองกำลังท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในกองทัพแห6งชาติ กำลังพลประจำการ 18,000 นาย   

ในจำนวนนี้เปTนนาวิกโยธินประมาณ 2,600 นาย แต6มีศักยภาพสูงที่จะก6อกวนเส8นทางขนส6งน้ำมัน     

ในช6องแคบฮอรGมุซ ซ่ึงจะส6งผลกระทบต6อความม่ันคงทางพลังงานและเศรษฐกิจโลกโดยรวม ยุทโธปกรณGสำคัญ 

ได8แก6 เรือดำน้ำปราบเรือดำน้ำ (SSK) ช้ัน Taregh (เดิมคือ เรือดำน้ำช้ัน Kilo ของรัสเซีย) จำนวน 1 ลำ เรือดำน้ำ

ใกล8ฝOPง (SSC) ช้ัน Fateh จำนวน 1 ลำ เรือดำน้ำเล็ก (SSW/SSM) ช้ัน Ghadir จำนวน 14 ลำ และช้ัน Nahang 

จำนวน 1 ลำ เรือคอรGเวต (เรือรบผิวน้ำขนาดเล็กติดต้ังขีปนาวุธ) ช้ัน Jamaran จำนวน 3 ลำ ช้ัน Alvand 

จำนวน 3 ลำ และช้ัน Bayandor จำนวน 1 ลำ เรือตรวจการณGติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีปราบเรือดำน้ำ (PCFG) 

ช้ัน Kaman จำนวน 15 ลำ เรือตรวจการณGติดต้ังขีปนาวุธนำวิถีต6อต8านเรือ (PBG) ช้ัน Hendijan จำนวน 3 ลำ 

ช้ัน Kayvan จำนวน 3 ลำ และชั้น Parvin จำนวน 3 ลำ เรือตรวจการณGโจมตีเร็ว (PBFT) แบบกึ่งดำน้ำ 

ชั้น Kajami จำนวน 3 ลำ เรือตรวจการณGชายฝOPง (PBF/PB) ช้ัน MIL55 จำนวน 1 ลำ ช้ัน C14 จำนวน 9 ลำ 

ช้ัน Hendijan จำนวน 8 ลำ ช้ัน MkII จำนวน 6 ลำ และช้ัน MKIII จำนวน 10 ลำ เรือยกพลข้ึนบกขนาดกลาง 

(LSM) ช้ัน Farsi จำนวน 3 ลำ เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ6 (LST) ชั้น Hengam จำนวน 3 ลำ เรือสนับสนุน

การยกพลขึ้นบก (LSL/LSSL) ช้ัน Fouque จำนวน 6 ลำ เรือระบายพลขนาดใหญ6 (LCU) ช้ัน Liyan 110 

จำนวน 1 ลำ และช้ันอ่ืน ๆ รวม 10 ลำ เรือสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณG และปฏิบัติการทางน้ำช้ันอ่ืน ๆ รวม 

18 ลำ ระบบขีปนาวุธต6อต8านเรือผิวน้ำรุ6น C-701 Kosar รุ6น C-704 Nasr รุ6น C-802 Noor รุ6น C-802A Ghader 

และ รุ6น Ra’ad (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) นอกจากน้ี มีการประจำการเคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอรGแบบโจมตีและแบบ

ลำเลียงรุ6นต6าง ๆ รวมประมาณ 46 เคร่ือง ในหน6วยนาวิกโยธิน ท้ังน้ี เรือดำน้ำและเรือรบส6วนใหญ6เปTน

ยุทโธปกรณGท่ีอิหร6านพัฒนาและผลิตข้ึนใช8เอง 

  ทอ. เปTนกองกำลังท่ีค6อนข8างมีปOญหา เพราะแม8มีกำลังพลถึง 37,000 นาย แต6มีเคร่ืองบินรบ  

ท่ีสามารถใช8การได8ประมาณ 332 เคร่ือง ส6วนใหญ6เข8าประจำการต้ังแต6สมัยชาหG ด8วยเหตุน้ีอิหร6านจึงพยายาม

พัฒนาเคร่ืองบินข้ึนเองเพ่ือทดแทนของเก6า รวมท้ังส่ังซ้ือเคร่ืองบินรบรุ6น Su-30 MKM จำนวน 250 เคร่ือง 

เคร่ืองบินเติมน้ำมันกลางอากาศรุ6น II-78 MKI จากรัสเซียจำนวน 20 เคร่ือง และเคร่ืองบินขับไล6 J-10 จากจีน

จำนวน 2 ฝูงบิน อากาศยานท่ีสำคัญ ได8แก6 เคร่ืองบินขับไล6 (FTR) รุ6น F-5B จำนวน 20 เคร่ืองรุ6น F-5E/F 

มากกว6า 55 เคร่ือง รุ6น F-7M จำนวน 24 เคร่ือง รุ6น F-14 จำนวน 43 เคร่ือง รุ6น MiG-29/U/UB จำนวน 35 เคร่ือง 

รุ6น Azarakhsh มากกว6า 6 เคร่ือง เคร่ืองบินขับไล6และโจมตีภาคพ้ืนดิน (FAG) รุ6น F-4D/E จำนวน 62 เคร่ือง 

รุ6น F-1BQ จำนวน 2 เคร่ือง รุ6น F-1EQ จำนวน 10 เคร่ือง รุ6น Saegheh มากกว6า 6 เคร่ือง รุ6น Su-22M4 

มากกว6า 7 เคร่ือง และรุ6น Su-22UM-3K มากกว6า 3 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตีภาคพ้ืนดิน (ATK) รุ6น Su-24MK 

จำนวน 29 เครื่อง รุ6น Su-25K จำนวน 7 เคร่ือง และรุ6น Su-25UBK จำนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองบินปราบเรือดำน้ำ 

(ASW) รุ6น P-3F Orion จำนวน 3 เคร่ืองเคร่ืองบินขับไล6และลาดตระเวน (ISR) รุ6น RF-4E Phantom มากกว6า 
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6 เคร่ือง เคร่ืองบินลำเลียงและลาดตระเวน (TKR/TPT) รุ6นต6าง ๆ รวม 119 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรGโจมตีรุ6น Bell 

412 จำนวน 2 เคร่ือง และเฮลิคอปเตอรGลำเลียง (MRH/TPT) รุ6นต6าง ๆ กว6า 36 เคร่ือง ขีปนาวุธ/อาวุธปล6อย

นำวิถี แบบอากาศสู6อากาศ (AAM) รุ6น PL-2A รุ6น PL-7 รุ6น R-60 รุ6น R-73 รุ6น AIM-9J รุ6น R-27 รุ6น AIM-7E-2 

และรุ6น AIM-54 (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) ขีปนาวุธ/อาวุธปล6อยนำวิถี แบบอากาศสู6พ้ืน (ASM) รุ6น AGM-65A 

รุ6น Kh-25 รุ6น Kh-25ML และรุ6น Kh-29L/T (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) ขีปนาวุธ/อาวุธปล6อยนำวิถีต6อต8านเรือ 

(AShM) รุ6น C-801K ขีปนาวุธต6อต8านเรดารG (ARM) รุ6น Kh-58 ระเบิด/ขีปนาวุธต6อต8านอากาศยาน (BOMBS) 

แบบ Electro-optical guided รุ6น GBU-87/B ท่ีอิหร6านผลิตข้ึนเอง (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

 กองกำลังป̈องกันภัยทางอากาศ เปTนกองกำลังท่ีแยกตัวออกมาจาก ทอ. มีกำลังพล 15,000 

นาย ประจำการขีปนาวุธสำคัญ ได8แก6 ขีปนาวุธนำวิถีต6อสู8อากาศยานแบบพ้ืนสู6อากาศ (SAM) พิสัยไกล รุ6น       

S-200 Angara จำนวน 10 ลูก รุ6น S-300PMU2 จำนวน 32 ลูก รุ6น Bavar-373 (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

พิสัยกลาง รุ6น MIM-23B มากกว6า 50 ลูก รุ6น HQ-2 (CH-SA-1) จำนวน 9 ลูก รุ6น Talash (ไม6ปรากฏข8อมูล

จำนวน) พิสัยใกล8 รุ6น FM-80 จำนวน 250 ลูก รุ6น 9K331 จำนวน 29 ลูก เคร่ืองยิงขีปนาวุธนำวิถีด8วยอิน

ฟาเรด (Point-defence) รุ6น Rapier จำนวน 30 เครื่อง และรุ6น Misaq (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) ป²นใหญ6

ต6อสู8อากาศยาน รุ6น ZU-23-2 และรุ6น GDF-002 (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

 2) กองกำลังพิทักษGการปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guards Corps-IRGC) หรือ

Pasdaran ข้ึนตรงต6อผู8นำสูงสุด มีกำลังพลมากกว6า 190,000 นาย ประกอบด8วย 

   ทบ.ของ IRGC กำลังพลกว6า 150,000 นาย ภารกิจหลัก คือ การต6อต8านการก6อความไม6สงบ

ภายในประเทศ ไม6ปรากฏข8อมูลเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณG 

  ทร.ของ IRGC กำลังพล 20,000 นาย ในจำนวนน้ีรวมนาวิกโยธินประมาณ 5,000 นาย 

ยุทโธปกรณGสำคัญ ได8แก6 เรือโจมตีเร็วขนาดเล็กช้ันต6าง ๆ จำนวน 1,500 ลำ เคร่ืองบินรุ6น Bavar-2 ท่ีผลิตเอง 

เฮลิคอปเตอรGรุ6น Mi-17 จากจีน อาวุธปล6อยต6อต8านเรือรุ6น C-701 Kosar รุ6น C-704 Nasr และรุ6น C-802 ท่ีผลิตเอง 

และรุ6น HY-2 จากจีน แต6ไม6ปรากฏข8อมูลเก่ียวกับจำนวน เรือตรวจการณGช้ันต6าง ๆ รวม 126 ลำ เรือสะเทินน้ำ

สะเทินบก ลำเลียงพลและยุทโธปกรณG และเรือสนับสนุนกำลังพล ช้ันต6าง ๆ แต6ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน 

นอกจากน้ียังมีเฮลิคอปเตอรGแบบลำเลียงมากกว6า 5 ลำ 

  ทอ.ของ IRGC มีกำลังพลในประจำการประมาณ 15,000 นาย ยุทโธปกรณGสำคัญ ได8แก6 

เคร่ืองบินรุ6น Sukhoi Su-25 จำนวน 10 เคร่ือง อากาศยานไร8คนขับสำหรับภารกิจลาดตระเวนและสอดแนม      

ท่ีอิหร6านผลิตข้ึนเองรุ6น Ababil รุ6น Mohajer I/II/III/VI และรุ6น Shahed 129 ซ่ึงไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน นอกจากน้ี 

ยังมีกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตรG (Stratrgic Missile Force) อยู6ในกำกับ และมีขีปนาวุธท่ีผลิตเอง ได8แก6 

ขีปนาวุธท้ิงตัวพิสัยกลาง แบบพื้นสู6พื้น (MRBM) ระยะยิงไกลกว6า 1,000 กม. หลายรุ6น เช6น รุ6น Shahab-3 

รุ6น Ghadr-1 รุ6น Emad-1 รุ6น Sajjil-2 ซ่ึงมีจำนวนรวมกันมากถึง 50 ลูก ขีปนาวุธท้ิงตัวพิสัยใกล8 แบบพื้นสู6พื้น 

(SRBM) ระยะยิงไกล 300-1,000 กม. หลายรุ6น เช6น รุ6น Fateh 110 รุ6น Khalij Fars รุ6น Shahab-1/-2 และรุ6น 

Zelzal ซึ่งมีจำนวนรวมกันมากถึง 100 ลูก จรวดร6อน (GLCM) รุ6น Quds-1 (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) 

ขีปนาวุธนำวิถีต6อสู8อากาศยานแบบพ้ืนสู6อากาศ (SAM) พิสัยกลาง รุ6น Khordad เคร่ืองยิงขีปนาวุธนำวิถีด8วย   
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อินฟาเรด (Point-defence) รุ6น Misaq (ไม6ปรากฏข8อมูลจำนวน) และระเบิด/ขีปนาวุธต6อต8านอากาศยาน 

(BOMBS) แบบ Laser- guided และแบบ Electro-optical guided รุ6น Sadid ท่ีอิหร6านผลิตข้ึนเอง (ไม6ปรากฏ 

ข8อมูลจำนวน)  

  กองกำลังปฏิบัติการพิเศษหรือ Qods Force (ต้ังช่ือตามนครอัลกุดสGหรือเยรูซาเลม      

ท่ีปOจจุบันอยู6ภายใต8การยึดครองของอิสราเอล) เปTนหน6วยปฏิบัติการพิเศษต6างประเทศ คาดว6ามีกำลังพล      

ในประจำการประมาณ 5,000-15,000 นาย 

  กองกำลังอาสาสมัครทหารพราน (Basij Force) ซึ่งอิหร6านอ8างว6ามีสมาชิกมากถึง 

12.6 ล8านนาย แต6มีการคาดการณGว6าน6าจะมีกำลังพลประจำการอยู6ที่ 600,000 นาย และอาจเรียกระดมพล

ในกรณีท่ีเกิดเหตุจำเปTนได8อีก 1 ล8านคน นอกจากน้ียังมีกองกำลังป̈องกันชายแดนประมาณ 40,000-60,000 คน  

 

ปiญหาด#านความม่ันคง 

 นับจากอิหร6านเปล่ียนแปลงการปกครอง (การปฏิวัติอิสลามในอิหร6าน) เม่ือปe 2522 อิหร6าน

เผชิญกับปOญหาท8าทายรอบด8านท่ีส6งผลกระทบมาถึงปOจจุบัน ได8แก6 

 1) ความหวาดระแวงจากรัฐอาหรับเพ่ือนบ8าน เฉพาะอย6างย่ิงการท่ีรัฐกษัตริยGรอบอ6าวอาหรับ

เคยสนับสนุนอิรักให8เข8ารุกรานจังหวัดคูซิสถานของอิหร6านเม่ือ 22 ก.ย.2523 เพ่ือตอบโต8การดำเนินนโยบาย

ส6งออกการปฏิวัติอิสลามของอิหร6าน จนกลายเปTนชนวนสงครามอิรัก-อิหร6าน ท่ียืดเย้ือถึง 8 ปe อย6างไรก็ตาม 

แม8อิรักกับอิหร6านจะยุติสงครามด8วยการทำข8อตกลงหยุดยิงเม่ือ 20 ส.ค.2531 แต6ความหวาดระแวงของ       

รัฐกษัตริยGรอบอ6าวอาหรับยังคงดำรงอยู6 เน่ืองจากกังวลว6าอิหร6านจะใช8อิทธิพลผ6านชุมชนมุสลิมชีอะฮGให8ก6อเหตุ

วุ6นวายทางการเมืองในประเทศของตน 

 2) ความขัดแย8งกับประเทศมหาอำนาจตะวันตก โดยเฉพาะกับสหรัฐฯ ท่ีตัดความสัมพันธG

ทางการทูตและยังคงใช8มาตรการคว่ำบาตรฝyายเดียวต6ออิหร6านหลังเกิดเหตุนักศึกษาอิหร6านบุกยึดสถานทูต

สหรัฐฯ ในกรุงเตหะราน เม่ือ 4 พ.ย.2522 และจับเจ8าหน8าท่ีสหรัฐฯ เปTนตัวประกันไว8 444 วัน ส6วนความขัดแย8ง

ในประเด็นโครงการพัฒนานิวเคลียรGของอิหร6านท่ียืดเย้ือมานานถึง 13 ปe ผ6อนคลายนับจากอิหร6านกับ P5+1 

(สมาชิกถาวร UNSC และเยอรมนี) บรรลุแผนปฏิบัติการร6วมเพ่ือยุติปOญหาเก่ียวกับโครงการพัฒนานิวเคลียรG

ของอิหร6าน (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) เม่ือปe 2558 และนำไปสู6การท่ีมหาอำนาจ

ตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและภาคพลังงานของอิหร6านนับต้ังแต6 ม.ค.2559 แต6การท่ี

อิหร6านไม6ยอมยุติการดำเนินโครงการพัฒนาขีปนาวุธและยังถูกกล6าวหาว6าสนับสนุนกลุ6มก6อการร8าย ทำให8รัฐบาล

สหรัฐฯ สมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ยังคงบังคับใช8มาตรการลงโทษอิหร6านฝyายเดียวในส6วนท่ีเก่ียวข8อง

กับการพัฒนาขีปนาวุธ การก6อการร8าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย6างไรก็ดี ความขัดแย8งในประเด็น

โครงการพัฒนานิวเคลียรGของอิหร6าน กลับมาตึงเครียดและทวีความรุนแรงอีก นับจากรัฐบาลสหรัฐฯ สมัย

ประธานาธิบดีโดนัลดG ทรัมป¶ ถอนตัวฝyายเดียวจาก JCPOA เม่ือ 9 พ.ค.2561 และนำมาตรการคว่ำบาตรทาง

เศรษฐกิจต6ออิหร6านในส6วนท่ีเก่ียวข8องกับโครงการนิวเคลียรG กลับมาบังคับใช8เพ่ือกดดันให8อิหร6านยุติการพัฒนา

โครงการนิวเคลียรGและการขยายอิทธิพลในภูมิภาค  
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 3) การพยายามก6อเหตุของกลุ6มก6อการร8ายและกลุ6มติดอาวุธ เห็นได8จากเหตุโจมตีรัฐสภาและ

สุสานอิหม6ามโคมัยนี ในกรุงเตหะรานเมื่อ 7 มิ.ย.2560 (มีผู8เสียชีวิตอย6างน8อย 17 คน) ซึ่งถูกระบุว6าเปTน

การก6อการร8ายของกลุ6ม Islamic State (IS) และถือเปTนคร้ังแรกท่ีกลุ6ม IS ประสบความสำเร็จในการก6อเหตุ

โจมตีในอิหร6าน ขณะเดียวกันอิหร6านยังเผชิญกับความพยายามก6อเหตุรุนแรงของกลุ6มติดอาวุธท่ีต6อต8านรัฐบาล 

ซ่ึงมีหลายกลุ6ม เช6น กลุ6ม·ุนดุลลอฮG หรือ People’s Resistance Movement of Iran (PRMI) ท่ีต6อสู8ด8วย

แนวทางรุนแรงเพ่ือเรียกร8องสิทธิของมุสลิมซุนนีในอิหร6าน กลุ6ม al-Ahvaziya ซ่ึงต8องการแบ6งแยกดินแดนและ

เคล่ือนไหวในจังหวัดคูซิสถานทางภาคใต8ของอิหร6าน โดยอ8างเปTนผู8ก6อเหตุกราดยิงในพิธีสวนสนามในเมืองอะหGวาซ 

ทางภาคใต8ของอิหร6านเม่ือ 22 ก.ย.2561 (มีผู8เสียชีวิตอย6างน8อย 25 คน) กลุ6ม People’s Free  Life Party of 

Kurdistan (PJAK) กลุ6มชาตินิยมชาวเคิรGด ซ่ึงต8องการสถาปนารัฐของชาวเคิรGด และกลุ6ม Mujahedin-e-Khalq 

Organization (MEK หรือ MKO) ท่ีมีอุดมการณGสังคมนิยมมารGกซิสตG ซ่ึงต8องการโค6นล8มระบอบสาธารณรัฐอิสลาม 

โดยกลุ6ม PJAK และกลุ6ม MKO ใช8ปฏิบัติการข8ามพรมแดนจากท่ีม่ันในภาคเหนือของอิรักเข8ามาลอบวางระเบิด

สถานท่ีสำคัญ โจมตีเจ8าหน8าท่ีทหาร และลอบสังหารบุคคลสำคัญ 

 

สมาชิกองค̀การระหว0างประเทศ CICA, CP, D-8, ECO, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, 

ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, 

MIGA, NAM, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO นอกจากน้ี ยังมีสถานะเปTนผู8สังเกตการณGของ 

SAARC, SCO,  WTO 

 

วิทยาศาสตร̀และเทคโนโลยี แม8ว6าอิหร6านจะเผชิญกับข8อจำกัดด8านงบประมาณ ส่ิงอำนวยความสะดวก

และความร6วมมือจากต6างประเทศ จากการตกอยู6ภายใต8มาตรการลงโทษของมหาอำนาจตะวันตก แต6นักวิทยาศาสตรG

อิหร6านยังสามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม6 ๆ อย6างต6อเน่ือง และมีศักยภาพระดับโลก 

เฉพาะอย6างย่ิงในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี อาทิ การประสบความเร็จในการโคลนน่ิงแกะได8

เม่ือปe 2549 ขณะท่ีการวิจัยด8าน Stem cell มีความก8าวหน8าอยู6ใน 10 อันดับแรกของโลก และมีความก8าวหน8า

ด8านนาโนเทคโนโลยี เปTนอันดับ 7 ของโลก ขณะเดียวกัน ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี

ด8านอวกาศอย6างต6อเนื่อง เช6น การส6งดาวเทียมสอดแนม Sina-1 ซึ่งเปTนดาวเทียมที่ผลิตได8เองดวงแรก 

ข้ึนสู6วงโคจรโลก ได8สำเร็จเม่ือปe 2549 การส6งดาวเทียม Omid ด8วยจรวดนำส6ง Safir ท่ีผลิตได8เอง ข้ึนสู6วงโคจรโลก

ได8สำเร็จเม่ือปe 2552 ซ่ึงทำให8อิหร6านกลายเปTนชาติท่ี 9 ในโลกท่ีสามารถผลิตดาวเทียมและจรวดนำส6ง

ดาวเทียมได8เอง การส6งแคปซูล Pishgam ท่ีผลิตได8เองโดยยิงข้ึนสู6อวกาศได8สำเร็จเปTนคร้ังแรก เม่ือ ม.ค.2556 

และการทดลองยิงจรวด Simorgh ท่ีผลิตได8เองและมีขีดความสามารถในการนำส6งดาวเทียมพร8อมกันหลายดวง

ข้ึนสู6วงโคจรโลกได8สำเร็จเม่ือ ก.ค.2560 รวมท้ังมีแผนส6งมนุษยGคนแรกข้ึนสู6ห8วงอวกาศในอนาคต นอกจากน้ี ยังมี

ความก8าวหน8าด8านเทคโนโลยีนิวเคลียรG โดยมีขีดความสามารถในการควบคุมวัฏจักรการผลิตเช้ือเพลิงนิวเคลียรGได8
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ครบท้ังวงจร แต6มหาอำนาจตะวันตกต้ังข8อสงสัยว6าอาจมีความพยายามลักลอบนำเอาเทคโนโลยีดังกล6าวไปพัฒนา

อาวุธนิวเคลียรG 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท6าอากาศยาน 319 แห6ง ใช8งานได8ดี 140 แห6ง โดยมีท6าอากาศยานนานาชาติ

สำคัญ ได8แก6 ท6าอากาศยาน Imam Khomeini กับท6าอากาศยาน Mehrabad ท่ีเตหะราน ท6าอากาศยาน Shahid 

Beheshti ท่ีอิสฟาฮาน ท6าอากาศยาน Shahid Dastghaib ท่ีชีราซ ท6าอากาศยาน Shahid Hashemi Nejad 

ท่ีมัชฮัด ท6าอากาศยาน Tabriz ท่ีตับรีซ และท6าอากาศยาน Bandar Abbas ท่ีบันดัรอับบาส การขนส6งทางน้ำ

มีท6าเรือทางทะเลท่ีสำคัญ ได8แก6 ท6าเรือ Bandar-e Assaluyeh ท6าเรือ Bandar Abbas และท6าเรือ Bandar-e-

Imam Khomeini เส8นทางรถไฟระยะทางรวม 13,500 กม. (ข8อมูลปe 2562 ขององคGการรถไฟแห6งชาติอิหร6าน) 

ถนนระยะทาง 223,485 กม. (ข8อมูลปe 2561) ท6อส6งผลิตภัณฑGป«โตรเลียมระยะทาง 38,906 กม. (ข8อมูลปe 2559) 

การโทรคมนาคม: โทรศัพทGพื้นฐานให8บริการประมาณ 29.09 ล8านเลขหมาย โทรศัพทGเคลื่อนที่ 127.62 

ล8านเลขหมาย จำนวนผู8ใช8อินเตอรGเน็ต 84.11% ของจำนวนประชากร 85.88 ล8านคน (ประมาณการปe 2564 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว6างประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพทGทางไกลระหว6างประเทศ +98 

รหัสอินเทอรGเน็ต .ir เว็บไซตGการท6องเท่ียว: http://www.tourismiran.ir/ 

 

การเดินทาง สายการบินไทยไม6มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-เตหะราน (ประมาณ 5,450 กม.) ท้ังน้ี สายการบินไทย

เคยเป«ดให8บริการเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ (ท6าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เตหะราน (ท6าอากาศยาน Imam Khomeini)      

4 เที่ยวต6อสัปดาหG เปTนครั้งแรกเมื่อ 1 ต.ค.2559 หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห6งสหประชาชาติและ

มหาอำนาจตะวันตกผ6อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร6าน เม่ือ 16 ม.ค.2559 แต6จำนวนผู8โดยสารไม6เปTนไป

ตามเป̈าหมาย ส6งผลให8ขาดทุนอย6างต6อเน่ือง และต8องประกาศป«ดเส8นทางบินดังกล6าวเม่ือ 1 มี.ค.2561 สำหรับ

สายการบินอิหร6าน ได8แก6 Iran Air (สายการบินแห6งชาติ) และ Mahan Air (สายการบินเอกชนอิหร6าน) ซ่ึง

ก6อนหน8าน้ีระงับเท่ียวบินตรงเตหะราน-กรุงเทพฯ เปTนการช่ัวคราว เน่ืองจากฝyายไทยระงับการบริการเติมน้ำมัน

แก6สายการบินอิหร6านต้ังแต6ปe 2555 (ตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ) ปOจจุบัน Iran Air ยกเลิกเท่ียวบินมาไทย 

ขณะท่ี Mahan Air กลับมาให8บริการเท่ียวบินมาไทย 6 เท่ียวต6อสัปดาหG (จันทรG-เสารG) การเดินทางใช8เวลา

ประมาณ 7 ชม. เวลาท่ีอิหร6านช8ากว6าไทย 3 ชม. 30 นาที นอกจากน้ี อาจใช8บริการสายการบินอ่ืน ๆ เช6น 

Oman Air ของโอมาน Qatar Airways ของกาตารG Emirates ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสG (UAE) และ 

Turkish Airline ของตุรกี โดยแต6ละสายการบินจะแวะพักท่ีประเทศของตนก6อน (ไม6มีสายการบินท่ีให8บริการ

เท่ียวบินตรง) นักท6องเท่ียวไทยท่ีต8องการเดินทางเข8าอิหร6านต8องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ส6วนการขอรับ

การตรวจลงตราประเภทธุรกิจจะต8องมีหนังสือเชิญจากคู6ค8าในอิหร6านย่ืนประกอบการขอ Visa 

 

สถานการณ̀สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) ความขัดแย8งระหว6างอิหร6านกับสหรัฐฯ ในประเด็นการฟ²¸นฟูข8อตกลงนิวเคลียรG (JCPOA) 

ที่ยังตึงเครียดต6อเนื่อง นับจากสหรัฐฯ ถอนตัวจาก JCPOA ฝyายเดียวเมื่อ 9 พ.ค.2561 และนำมาตรการ
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คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต6ออิหร6านกลับมาบังคับใช8 ขณะท่ีอิหร6านตอบโต8สหรัฐฯ ด8วยการกลับไปดำเนิน

กิจกรรมนิวเคลียรGท่ีเข8าข6ายละเมิดเง่ือนไขใน JCPOA เม่ือปe 2558 ท่ีสำคัญคือ การผลิตและเก็บสำรอง

ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในปริมาณท่ีเกินขีดจำกัด JCPOA กำหนดไว8 อีกท้ังยังลอบโจมตีผลประโยชนGของ

สหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยใช8กลุ6มติดอาวุธ (Proxy) ท่ีอิหร6านหนุนหลัง เพ่ือตอบโต8สหรัฐฯ ท่ี

พยายามเพ่ิมมาตรการคว่ำบาตรเพ่ือกดดันให8อิหร6านยอมรับเง่ือนไขใหม6ในการเจรจาฟ²¸นฟู JCPOA แลกเปล่ียน

กับการท่ีสหรัฐฯ จะทยอยยุติมาตรการคว่ำบาตร เฉพาะอย6างย่ิงสหรัฐฯ ต8องการให8อิหร6านยุติการพัฒนา

นิวเคลียรGและขีปนาวุธ ยุติขยายอิทธิพลผ6าน Proxy ในภูมิภาค และการให8ประเทศในภูมิภาคท่ีเห็นว6าอิหร6าน

เปTนภัยคุกคาม เข8าร6วมเปTนภาคีคู6เจรจา JCPOA หรือ JCPOA Plus 

 2) เสถียรภาพของรัฐบาลอิหร6านชุดใหม6ภายใต8การบริหารของประธานาธิบดีอิบรอฮีม เราะอีซี 

หลังจากประสบปOญหาการชุมนุมประท8วงของชาวอิหร6านในกรุงเตหะรานและอีกหลายเมือง เฉพาะอย6างย่ิง

กลุ6มเด็กเยาวชนคนรุ6นใหม6 ท่ีไม6พอใจการจำกัดสิทธิและเสรีภาพจากกรณีสตรีชาวอิหร6านเช้ือสายเคิรGดถูก

ตำรวจศาสนาควบคุมตัวด8วยข8อหาแต6งกายและสวมฮิญาบไม6เหมาะสม ก6อนจะเสียชีวิตระหว6างถูกควบคุมตัว 

เม่ือ ก.ย.2565 เปTนเหตุให8ชาวอิหร6านออกมาชุนนุมประท8วงแสดงความไม6พอใจรัฐบาล และขยายตัวไปเปTน

การชุมนุมต6อต8านผู8นำสูงสุดอิหร6าน ขณะท่ีมีชาวอิหร6านจำนวนมากท่ียังคงไม6พอใจการแก8ไขปOญหาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล ส6งผลให8ชาวอิหร6านเผชิญภาวะค6าครองชีพและการว6างงานท่ีอยู6ในระดับสูงมาตลอดหลายปe  

 3) ความขัดแย8งท่ีเปTนสงครามตัวแทน (Proxy War) ระหว6างอิหร6านกับซาอุดีอาระเบียและ

พันธมิตรอาหรับในภูมิภาค ได8แก6 

  (1) ความขัดแย8งในซีเรียซึ่งเปTนพันธมิตรหลักและเขตอิทธิพลอิหร6านที่ยังไม6ยุติ และ

การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย8งในซีเรีย ที่อิหร6าน รัสเซีย และตุรกี ร6วมมือกันผลักดันการเจรจา

ดังกล6าวท้ังในกรอบ Astana Talks และ Sochi Talks ต้ังแต6ปลายปe 2559 แต6การเจรจายังไม6บรรลุผล 

  (2) การสู8รบระหว6างรัฐบาลเยเมนกับกลุ6มกบฏชาวชีอะฮGเผ6าฮูษีในภาคเหนือของเยเมน 

ที่ยังไม6ยุติ โดยประเทศรัฐรอบอ6าวอาหรับ โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียเช่ือว6าอิหร6านพยายามขยายเขตอิทธิพล

เข8าไปในเยเมน ด8วยการสนับสนุนกลุ6มกบฏเผ6าฮูษีให8ทำรัฐประหารและใช8ความรุนแรงยึดครองกรุงซานาและ

เมืองสำคัญต6าง  ๆเพ่ือต6อต8านรัฐบาลเยเมนท่ีได8รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสG (UAE) 

 4) ความขัดแย8งระหว6างอิหร6านกับอิสราเอลท่ีอาจตึงเครียดมากข้ึน จากการท่ีท้ังสองยกระดับ

การโจมตีทางลับระหว6างกัน โดยห8วงปe 2564-2565 อิสราเอลเพ่ิมการลอบโจมตีท่ีต้ังและเจ8าหน8าท่ีด8านนิวเคลียรG 

รวมถึงด8านการทหาร ท่ีเปTนคนสำคัญของอิหร6าน ขณะท่ีอิหร6านเพ่ิมการลอบโจมตีผลประโยชนGของอิสราเอลในอิรัก 

และภูมิภาคตะวันออกกลาง เฉพาะอย6างย่ิงเรือพาณิชยGในน6านน้ำตะวันออกกลาง 

 

ความสัมพันธ̀ไทย-อิหร0าน 

 ความสัมพันธGอันดีระหว6างไทย-อิหร6าน ย8อนหลังไปไกลกว6า 400 ปe นับแต6การมาถึงของ

เฉกอะหGมัด กุมมี ชาวอิหร6านจากเมืองกุมท่ีเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาเม่ือปe 2086 เพ่ือเผยแผ6ศาสนาอิสลาม

และส6งเสริมการค8าจนได8รับการโปรดเกล8าฯ ให8ดำรงตำแหน6งเจ8าพระยาบวรราชนายกและจุฬาราชมนตรี 
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ส6วนการสถาปนาความสัมพันธGทางการทูตอย6างเปTนทางการมีข้ึนเม่ือ 9 พ.ย.2498 และไม6เคยมีปOญหาขัดแย8ง

หรือแทรกแซงกิจการภายในระหว6างกัน เฉพาะอย6างย่ิงหลังการปฏิวัติอิสลามเม่ือปe 2522 ไทยเลือกดำเนิน

นโยบายเปTนตัวของตัวเองด8วยการไม6คว่ำบาตรอิหร6านตามสหรัฐฯ ทำให8อิหร6านซาบซึ้งน้ำใจและนำไปสู6

ความสัมพันธGท่ีใกล8ชิดย่ิงข้ึน 

 อิหร6านเปTนหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนไทยเข8าเปTนผู8สังเกตการณG

ขององคGการความร6วมมืออิสลาม (OIC) ในช6วงที่อิหร6านดำรงตำแหน6งประธาน OIC ปOจจุบันทั้งสองฝyาย

เน8นความร6วมมือด8านเศรษฐกิจ การเมือง เและวัฒนธรรมเปTนหลัก ผ6านการประชุมคณะกรรมาธิการร6วม 

(Joint Commission-JC) ไทย-อิหร6าน ว6าด8วยความร6วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยG อุตสาหกรรม วิชาการ 

การเกษตร และวิทยาศาสตรG ซึ่งเปTนกลไกความร6วมมืออย6างเปTนทางการระหว6างรัฐต6อรัฐ ที่มีผู8แทนระดับ

รัฐมนตรีว6าการกระทรวงของแต6ละฝyายเปTนประธานร6วม (ฝyายไทยคือ รมว.กระทรวงการต6างประเทศ หรือ     

รมว.กระทรวงพาณิชยG ฝyายอิหร6านคือ รมว.กระทรวงพาณิชยG) การประชุมล6าสุด คร้ังท่ี 10 มีข้ึนท่ีกรุงเตหะราน 

ระหว6าง 6-8 ก.พ.2561 และการประชุม Political Consultations (PC) ระหว6างไทย-อิหร6าน ที่มีผู8แทน

ระดับอธิบดีกรมประจำกระทรวงการต6างประเทศของแต6ละฝyายเปTนประธานร6วม (ฝyายไทยคือ อธิบดีกรม

เอเชียใต8 ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ฝyายอิหร6านคือ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟ«ก) การประชุม

ล6าสุด คร้ังท่ี 4 ฝyายอิหร6านเปTนเจ8าภาพจัดประชุมผ6านระบบประชุมทางไกล เม่ือ 27 ก.ค.2564 

 การแลกเปล่ียนการเยือนอย6างเปTนทางการระหว6างสองฝyายท่ีสำคัญคร้ังหลังสุด ได8แก6 การเยือน

อิหร6านอย6างเปTนทางการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษG รองนายกรัฐมนตรี พร8อมด8วยรัฐมนตรีด8านเศรษฐกิจ 

และ รมว.กระทรวงการต6างประเทศ ระหว6าง 2-3 ก.พ.2559 การเยือนอิหร6านของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจนG 

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู8แทน พล.อ. ประยุทธG จันทรGโอชา นรม. เพ่ือเข8าร6วมพิธี

สาบานตนเข8ารับตำแหน6งประธานาธิบดีเปTนสมัยที่ 2 ของประธานาธิบดีฮะซัน รูฮานี เมื่อ 6 ส.ค.2560 

ขณะที่นายมุฮัมมัด ญะวาด เซาะรีฟ รมว.กระทรวงการต6างประเทศอิหร6าน (ตำแหน6งในขณะน้ัน) เยือนไทย

อย6างเปTนทางการระหว6าง 9-11 มี.ค.2559 และประธานาธิบดีรูฮานี ซึ่งเยือนไทยระหว6าง 8-10 ต.ค.2559 

เพื่อเข8าร6วมการประชุมสุดยอดกรอบความร6วมมือเอเชีย (ACD Summit) คร้ังท่ี 2 ท่ีไทยเปTนเจ8าภาพ โดย

ระหว6างการเยือนไทยของประธานาธิบดีรูฮานีคร้ังน้ี ท้ังสองฝyายได8จัดการประชุมคณะกรรมการร6วมทางการค8า 

(Joint Trade Committee-JTC) คร้ังท่ี 1 เม่ือ 10 ต.ค.2559 มีผู8แทนระดับ รมว. แต6ละฝyายเปTนประธานร6วม 

(ฝyายไทยคือ รมว.กระทรวงพาณิชยG ฝyายอิหร6านคือ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร6 และการค8า)       

การเยือนไทยของนาย Mohammad Bagher Nobakht รองประธานาธิบดีอิหร6าน เพ่ือเข8าร6วมการประชุม

ประจำปeของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห6งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ«ก          

(UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UNESCAP) ส มั ย ท่ี  74 ระหว6 าง    

14-16 พ.ค.2561 และการเยือนไทยของนาง Masoumeh Ebtekar รองประธานาธิบดีอิหร6านด8านกิจการสตรี

และครอบครัว เพ่ือเข8าร6วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห6งสหประชาชาติสำหรับเอเชีย

และแปซิฟ« ก  (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-

UNESCAP) ระดับรัฐมนตรีแห6งภูมิภาคเอเชียแปชิฟ«ก ท่ีไทย ระหว6าง 26-27 พ.ย.2562 
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 มูลค6าการค8าไทย-อิหร6าน เม่ือปe 2564 อยู6ท่ี 248.28 ล8านดอลลารGสหรัฐ (7,824.65 ล8านบาท) 

เพ่ิมข้ึนจากปe 2563 ที่มีมูลค6า 237.33 ล8านดอลลารGสหรัฐ (7,394.93 ล8านบาท) โดยปe 2564 ไทยส6งออก

มูลค6า 140.46 ล8านดอลลารGสหรัฐ (4,430.62 ล8านบาท) และนำเข8ามูลค6า 107.83 ล8านดอลลารGสหรัฐ 

(3,394.03 ล8านบาท) ไทยเปTนฝyายได8ดุลการค8า 32.63 ล8านดอลลารGสหรัฐ (1,036.59 ล8านบาท) ขณะท่ีมูลค6า

การค8าเม่ือห8วง ม.ค.-ก.ย.2565 อยู6ท่ี 157.74 ล8านดอลลารGสหรัฐ (5,384.65 ล8านบาท) ไทยส6งออกมูลค6า 116.12 

ล8านดอลลารGสหรัฐ (3,964.97 ล8านบาท) และนำเข8ามูลค6า 41.62 ล8านดอลลารGสหรัฐ (1,419.67 ล8านบาท) 

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากห8วงเดียวกันของปe 2564 และไทยยังคงเปTนฝyายได8เปรียบดุลการค8า  

 สินค8าส6งออกสำคัญของไทย ได8แก6 ยางพารา และของท่ีทำด8วยยาง รถยนตG อุปกรณGและ

ส6วนประกอบ ของปรุงแต6งทำจากพืชผัก ผลไม8 ลูกนัต หรือจากส6วนอ่ืนของพืช ส่ิงทอ คร่ืองปฏิกรณGนิวเคลียรG 

บอยเลอรG เคร่ืองจักร เคร่ืองใช8กลและส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว ธัญพืช เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณGไฟฟ̈า

และส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว เคร่ืองด่ืม สุรา และน้ำส8มสายชู พืชผักรวมท้ังรากและหัวชนิดท่ีบริโภคได8 

พลาสติกและของท่ีทำด8วยพลาสติก เคมีภัณฑGอินทรียG สินค8านำเข8าจากอิหร6านท่ีสำคัญ ได8แก6 เหล็ก เหล็กกล8า

และผลิตภัณฑG ปลา สัตวGน้ำสด แช6เย็น แช6แข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป ช้ือเพลิงท่ีได8จากแร6 น้ำมันแร6และ

ผลิตภัณฑGท่ีได8จากการกล่ันส่ิงดังกล6าว ผลไม8และลูกนัตท่ีบริโภคได8 อะลูมิเนียมและของทำด8วยอะลูมิเนียม 

ต8นไม8และพืชอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวิต กลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกปลาสเตอรG ปูนขาวและซีเมนตG สบู6 

สารอินทรียGท่ีเปTนตัวลดแรงตึงผิว ของปรุงแต6งทำจากพืชผัก ผลไม8 ของทำด8วยเหล็กหรือเหล็กกล8า 

 ด8านการท6องเท่ียว อิหร6านเปTนตลาดท6องเท่ียวท่ีใหญ6เปTนอันดับ 3 ของไทยในตะวันออกกลาง

ต6อเน่ืองหลายปe โดยเคยมีชาวอิหร6านเดินทางมาท6องเท่ียวไทย ปeละประมาณ 100,000 คน นักท6องเท่ียวชาวอิหร6าน

ส6วนใหญ6สนใจบริการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ และนิยมแหล6งท6องเท่ียวทางทะเลของไทย อย6างไรก็ดี ระยะหลัง

ชาวอิหร6านเดินทางมาท6องเท่ียวในไทยลดลงคาดว6าอาจมาจากการเผชิญปOญหาเศรฐกิจตกต่ำ โดยเม่ือปe 2562 

มีชาวอิหร6านเดินทางมาไทยรวม 61,544 คน ขณะที่เมื่อห8วงปe 2563 ท่ัวโลก รวมท้ังไทยดำเนินมาตรการ

จำกัดการเดินทางเข8า-ออกประเทศ เพื่อควบคุมการแพร6ระบาดของโรค COVID-19 ส6งผลให8ปe 2563 

มีชาวอิหร6านเดินทางมาไทย ลดลงอยู6ท่ีประมาณ 7,600 คน  

 สำหรับชาวไทยท่ีพำนักอยู6ในอิหร6าน มีประมาณ 300 คน เปTนเแรงงานภาคการประมงในพ้ืนท่ี

ภาคใต8ของอิหร6านประมาณ 91 คน (ข8อมูลปe 2564 กระทรวงแรงงานไทย) นักเรียนและนักศึกษาประมาณ 

150-180 คน ท่ีเหลือเปTนพนักงานนวดสปา และคนไทยท่ีสมรสกับชาวต6างชาติ ส6วนการลงทุนของไทยในอิหร6าน 

ได8แก6 โครงการลงทุนผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลสG จำกัด (มหาชน) ร6วมกับญ่ีปุyนและอิหร6าน 

และโครงการฟารGมเล้ียงกุ8งและปลา รวมท้ังการถ6ายทอดเทคโนโลยีการจับปลาและแปรรูปปลาปyนสำหรับ

ทำอาหารสัตวGในอิหร6าน ระหว6างบริษัท พี.ที.อินเตอรGมารีน จำกัด (บริษัทในเครือพรานทะเล) ของไทยกับบริษัท 

Qeshm Aquaculture Industrial และบริษัท Qeshm Fish Process ของอิหร6าน  

 หลังจากได8รับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ อิหร6านแสดงความประสงคGให8

ภาคเอกชนไทยไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการท6องเท่ียว เช6น โรงแรม ศูนยGการค8า และการก6อสร8าง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืน ๆ อีกท้ังต8องการเพ่ิมจำนวนนักท6องเท่ียวระหว6างกัน ส6วนในภาคพลังงาน อิหร6านแสดง
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ความประสงคGให8บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตป«โตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) กลับเข8าไปลงทุนในอิหร6าน

ครอบคลุมการสำรวจและผลิตป«โตรเลียม รวมถึงก§าซธรรมชาติ หลังจากก6อนหน8าน้ี ปทต.สผ. ถอนการลงทุน

สำรวจและขุดเจาะน้ำมันแปลง Saveh (ได8รับสัมปทานเม่ือปe 2547) ต้ังแต6ปe 2553 เน่ืองจากปOญหาด8าน

กายภาพของแหล6งน้ำมันท่ียากต6อการขุดเจาะ โดยเม่ือปลายปe 2559 ปตท.สผ.ได8ย่ืนข8อเสนอแก6บริษัทน้ำมัน

แห6งชาติอิหร6าน (NIOC) เพ่ือขอเข8าไปสำรวจและพัฒนาแหล6งน้ำมัน 3 แห6งในอิหร6าน โดยเฉพาะแปลงน้ำมัน 

Changuleh ติดชายแดนอิรักท่ีคาดว6ามีปริมาณน้ำมันสำรอง 7,000 ล8านบารGเรล แต6ไม6ได8รับเลือก นอกจากน้ี

การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว6างกันเมื่อห8วงปe 2559 ทั้งสองฝyายเห็นพ8องที่จะส6งเสริมการค8าทวิภาคี

ให8ขยายตัวถึง 3,000 ล8านดอลลารGสหรัฐ ภายในปe 2564 และผลักดันการศึกษาความเปTนไปได8ในการจัดทำ

ความตกลงสิทธิพิเศษทางการค8า (Preferential Trade Agreement-PTA) เพ่ือเป«ดตลาดสินค8าระหว6างกัน  

 ข8อตกลงสำคัญ : สนธิสัญญาทางไมตรี (เม่ือ 2 ก.พ.2510) ความตกลงทางการค8า (12 พ.ย.2512) 

ความตกลงทางวัฒนธรรม (11 ก.ย.2519) บันทึกความเข8าใจว6าด8วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร6วมว6าด8วย

ความร6วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตรG (12 ส.ค.2533) 

ข8อตกลงว6าด8วยการหารือและความร6วมมือระหว6างกระทรวงการต6างประเทศ (6 ก.ค.2542) ความตกลงว6าด8วย

การขนส6งทางอากาศ (25 เม.ย.2545) บันทึกความเข8าใจว6าด8วยความร6วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิ

ต6อจิตและประสาท และสารต้ังต8น (23 เม.ย.2556) ความตกลงทางการค8าระหว6างรัฐบาลแห6งราชอาณาจักร

ไทยกับรัฐบาลแห6งสาธารณรัฐอิสลามอิหร6าน ความตกลงว6าด8วยความร6วมมือด8านนาโนเทคโนโลยีระหว6าง   

ศูนยGนาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห6งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรGและ

เทคโนโลยีกับสภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแห6งชาติอิหร6าน หนังสือแสดงเจตจำนงความร6วมมือด8านการ

แลกเปล่ียนความรู8และบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑGยาชีววัตถุและวัคซีน ระหว6างศูนยGพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห6งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห6งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรGและ

เทคโนโลยี กับสถาบันพาสเตอรGแห6งประเทศอิหร6าน และหนังสือแสดงเจตจำนงความร6วมมือระหว6างบริษัท   

ซินนาเจน แห6งสาธารณรัฐอิสลามอิหร6าน กับศูนยGพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห6งชาติ สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีแห6งราชอาณาจักรไทย (3 ก.พ.2559) ความตกลงว6าด8วยความร6วมมือ

ระหว6างสำนักงานตรวจเงินแผ6นดิน (สตง.) กับศาลบัญชีสูงสุดแห6งสาธารณรัฐอิสลามอิหร6าน (25 ก.ค.2560) 

 

--------------------------------------------------- 
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นายอิบรอฮีม เราะอีซี   

(His Excellency Seyyed Ebrahim Raisi) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีอิหร6าน 

 

เกิด    14 ธ.ค.2503 (อายุ 63 ปe/ปe 2566) ท่ีเขต Noghan ในเมืองมัชฮัด  

(Mashhad) จังหวัด Khorasan ทางภาคเหนือ พ้ืนเพเดิมของครอบครัว      

มาจากหมู6บ8าน Dashtak บนหุบเขาสูงในจังหวัด Far ทางภาคใต8 และเช่ือว6า 

ครอบครัวเปTนทายาทสืบทอดสายเลือดจากศาสดามุฮัมมัด ปูyและบิดาเปTน

นักการศาสนาในเมืองมัชฮัด โดยบิดาเสียชีวิต ขณะนายเราะอีซี อายุ 5 ปe 

 

ศาสนา    อิสลาม (ชีอะฮG) 

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Jamileh Sadat Alamolhoda (อายุ 58 ปe/ปe 2566)  

ต้ั งแ ต6 ปe  2 5 2 6  แ ล ะน าง  Alamolhoda มี บุ ต รส าว  2  ค น  ท้ั ง น้ี               

นาง Alamolhoda เปTนบุตรสาวคนโตของอายะตุลลอฮG Ahmad Alamolhoda 

อิหม6ามประจำมัสยิดเมืองมัชฮัด ผู8แทนผู8นำสูงสุดอิหร6านประจำจังหวัด 

Khorasan และสมาชิกสภาผู8ชำนัญ (Assembly of Experts) ชุดปOจจุบัน  

    

การศึกษา   - หลังสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก Javadiyeh School ในเมือง 

มัชฮัด (ไม6ปรากฏข8อมูลปeท่ีสำเร็จการศึกษา) เร่ิมเข8าศึกษาวิชาศาสนา 

ท่ีโรงเรียนสอนศาสนาในเมืองมัชฮัด ก6อนจะศึกษาต6อท่ีมหาวิทยาลัย 

ด8านศาสนา ในเมืองกุม (Qom) ซ่ึงเปTนศูนยGกลางการศึกษาวิชาศาสนาของ

นิกายชีอะฮGในอิหร6าน เมื่อปe 2519 ขณะอายุ 15 ปe อย6างไรก็ดี ไม6มี   

การเป«ดเผยข8อมูลเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาด8านศาสนา มีเพียงข8อมูล  

ท่ีไม6ยืนยันอย6างเปTนทางการระบุว6า จบการศึกษาด8านศาสนบัญญัติ (ฟ«กฮG) 

หรือหลักนิติศาสตรGอิสลาม 
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- ปริญญาโท นิติศาสตรG ด8านกฎหมายเอกชน จากมหาวิทยาลัย Motahari  

กรุงเตหะราน (ทำวิทยานิพนธGเร่ือง “Inheritance without heirs”) แต6ไม6

ปรากฏข8อมูลยืนยันอย6างเปTนทางการเก่ียวกับปeท่ีสำเร็จการศึกษา  

   - ปริญญาเอก นิติศาสตรG ด8านกฎหมายเอกชนจาก Motahari University 

   กรุงเตหะราน (ทำวิทยานิพนธGเร่ือง “Conflict of principle and appearance  

   In jurisprudence and law”) แต6ไม6ปรากฏข8อมูลยืนยันอย6างเปTนทางการ 

   เก่ียวกับปeท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

ประวัติการทำงาน  

ปe 2523 - เข8าทำงานในสำนักงานตุลาการของเมือง Karaj จังหวัด Alborz ใน  

ภาคเหนือ 

ปe 2524    - อัยการประจำเมือง Karaj และเมือง Hamedan จังหวัด Hamadan  

    ในภาคเหนือ (ห6างจากเมือง Karaj ประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร) ขณะอายุ 21 ปe 

ปe 2525-2527    - ได8รับการแต6งต้ังให8ดำรงตำแหน6งอัยการประจำเมือง Hamedan เพียง 

    ตำแหน6งเดียว 

ปe 2528    - รองอัยการ ประจำกรุงเตหะราน  

ปe 2531      - อายะตุลลอฮG รูฮุลลอฮG โคมัยนี ผู8นำการปฏิบัติอิสลามและอดีตผู8นำสูงสุด 

     อิหร6านแต6งต้ังให8ดำรงตำแหน6ง special provisions เพ่ือแก8ไขปOญหาทาง 

     กฎหมายในพ้ืนท่ีบางจังหวัด เช6น จังหวัด Lorestan จังหวัด Semnan  

     และจังหวัด Kermanshah โดยใช8การพิจารณาคดีพิเศษท่ีไม6ต8องข้ึนกับ 

     ฝyายตุลาการ 

ปe 2532-2537    - อัยการประจำกรุงเตหะราน 

ปe 2537-2547    - ประธาน General Inspection Organization of Iran (ผู8ตรวจการ 

    แผ6นดิน) 

ปe 2547-2557    - รองผู8พิพากษาสูงสุด 

ปe 2555-ปOจจุบัน    - อัยการประจำศาลพิเศษสำหรับนักการศาสนา (Special Clerical Court)  

   ข้ึนตรงต6อผู8นำสูงสุดอิหร6าน มีหน8าท่ีพิจารณาคดีอาญาท่ีนักการศาสนา     

   ตกเปTนผู8ต8องหา  

ส.ค.2557-เม.ย.2559   - อัยการสูงสุด 

มี.ค.2559-เม.ย.2562   - ประธาน Astan Quds Razavi ซ่ึงเปTนองคGกรกำกับดูแลกิจการของมัสยิด 

    และสุสานอิหม6ามริฎอ อิหม6ามคนท่ี 8 ของชีอะฮG ในเมืองมัชฮัด 

พ.ค.2559-ปOจจุบัน   - สมาชิกสภาผู8ชำนัญ (Assembly of Experts) ซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง 

    โดยตรงของประชาชน  
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มี.ค.2562-1 ก.ค.2564   - ประธานสภาตุลาการสูงสุด  

18 มิ.ย.2564     - ชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีอิหร6าน  

5 ส.ค.2564   - เข8าพิธีสาบานตนรับตำแหน6งประธานาธิบดีอิหร6านคนใหม6อย6างเปTน 

ทางการ หลังจากผู8นำสูงสุดอิหร6านลงนามแต6งต้ังให8ดำรงตำแหน6ง 

ประธานาธิบดีอิหร6านอย6างเปTนทางการเม่ือ 3 ส.ค.2564  

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - ช6วงท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยด8านศาสนาในเมืองกุม มีนักการศาสนาท่ีมี 

ช่ือเสียงหลายคนเปTนอาจารยGผู8สอน รวมถึงซัยยิด อะลี ฮุซัยนี คอมะนะอี 

ซ่ึงต6อมาได8รับเลือกให8ดำรงตำแหน6งผู8นำสูงสุดอิหร6านจนถึงปOจจุบัน 

    - แม8ว6านายเราะอีซีจะสนับสนุนอิหม6าม โคมัยนี และอุดมการณGปฏิวัติ 

    อิสลาม แต6ก6อนเกิดการปฏิวัติอิสลามเม่ือปe 2522 ในอิหร6าน ไม6ปรากฏ 

    ข6าวสารเก่ียวกับการเคล่ือนไหวต6อต8านพระเจ8าชาหGของนายเราะอีซี   

    มากนัก  มีเพียงแหล6งข6าวเป«ดบางแห6งอ8างนายเราะอีซีเป«ดเผยว6า ตนกับ 

    นักการศาสนาหลายคน เข8าเย่ียมและหารืออย6างลับ ๆ กับซัยยิด คอมะนะอี  

    ซ่ึงถูกจับกุมและเนรเทศไปยังเมือง Iranshahr ในจังหวัด Sistan และ 

    Baluchestan ทางตะวันออกเฉียงใต8ของอิหร6าน (มีพรมแดนติด 

    ปากีสถานและอัฟกานิสถาน) เน่ืองจากเคล่ือนไหวต6อต8านพระเจ8าชาหG  

    ร6วมกับอิหม6าม โคมัยนี  

- หลังจากอิหม6าม โคมัยนี ประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอิสลาม        

นายเราะอีซีและเพื ่อนนักศึกษาด8านศาสนาหลายสิบคนได8เข8าร6วม     

การประชุมป«ดลับกับอิหม6าม โคมัยนี หลายคร้ัง กระท่ังนายเราะอีซีและ

เพ่ือนบางคน ซ่ึงอายุยังน8อยได8รับแต6งตั้งให8ดำรงตำแหน6งสำคัญในฝyาย

ตุลาการและความมั่นคง ภายใต8ระบอบการปกครองใหม6ที ่มีอิหม6าม     

โคมัยนีเปTนผู8นำสูงสุดอิหร6านคนแรก ขณะที่ซัยยิด คอมะนะอี เปTนผู8ให8

คำปรึกษาแก6นายเราะอีซีในห8วงการทำงานในฝyายตุลาการมาโดยตลอด 

    - ปe 2529 ขณะดำรงตำแหน6งรองอัยการ ประจำกรุงเตหะราน ได8รับ 

    มอบหมายให8คล่ีคลายคดีวางระเบิดสำนักงานของนาย Mohammad  

Javad Bahonar นรม.อิหร6าน (ในขณะน้ัน) ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต6 30 ส.ค.2524 

ส6งผลให8นาย Bahonar และประธานาธิบดี Mohammad Ali Rajaei ท่ีเพ่ิง

ดำรงตำแหน6งได8เพียง 29 วัน พร8อมเจ8าหน8าท่ีอีก 6 คน เสียชีวิต โดย

เจ8าหน8าท่ีสันนิษฐานว6า เปTนการก6อเหตุของกลุ6ม Mujahedin-e-Khalq 

Organization (MEK หรือ MKO) ท่ีมีอุดมการณGสังคมนิยมมารGกซิสตGและ

ต8องการโค6นล8มระบอบสาธารณรัฐอิสลาม 
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    - ปe 2531 ขณะดำรงตำแหน6งรองอัยการ ประจำกรุงเตหะราน ได8รับ 

    มอบหมายให8ทำหน8าท่ีผู8พิพากษาร6วมกับผู8พิพากษาอีก 3 คน ตัดสินคดี 

   นักโทษการเมืองแบบป«ดลับ โดยคณะผู8พิพากษาชุดดังกล6าวนำคดีของ 

   นักโทษการเมือง ซ่ึงส6วนใหญ6เปTนสมาชิกกลุ6ม MEK ท่ีถูกโทษจำคุก  

   กลับมาพิจารณาใหม6 และนำไปสู6การตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักโทษ 

   การเมืองท้ังชายและหญิง รวมประมาณ 5,000 คน และร6างของนักโทษ 

   ท้ังหมดถูกนำไปฝOงในสุสานโดยไม6ระบุช่ือ ทำให8กลุ6มสิทธิมนุษยชน 

   ประณามว6า เปTนอาชญากรรมต6อมนุษยชาติ ขณะท่ีส่ือตะวันตกหลายแห6ง 

   เรียกคณะผู8พิพากษาดังกล6าวว6า Death Committee  

    - นายเราะอีซีปฏิเสธบทบาทการส่ังลงโทษประหารชีวิตนักโทษ 

    การเมืองเม่ือปe 2531 มาตลอด โดยยืนยันว6าเปTนการดำเนินการท่ีมี 

   ความชอบธรรม ตามคำวินิจฉัยทางศาสนา (fatwa หรือฟOตวา) ของ         

   อายะตุลลอฮG โคมัยนี ผู8นำสูงสุดอิหร6าน (ในขณะน้ัน) อย6างไรก็ดี กรณี 

   ดังกล6าวทำให8นายเราะอีซีถูกวิพากษGวิจารณGว6า ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย6าง 

   รุนแรง และเปTนเหตุให8สหรัฐฯ ข้ึนบัญชีคว่ำบาตรนายเราะอีซีในประเด็น 

   การละเมิดสิทธิมนุษยชน เม่ือปe 2562   

   - มีความใกล8ชิดและได8รับความไว8วางจากอายะตุลลอฮG คอมะนะอี ผู8นำ 

   สูงสุดอิหร6านคนปOจจุบัน ทำให8ถูกคาดการณGว6าอาจได8รับการคัดเลือกให8ดำรง 

   ตำแหน6ง ผู8นำสูงสุดอิหร6านในอนาคต หากผู8นำสูงสุดอิหร6านเสียชีวิต 

    - Astan Quds Razavi ซ่ึงเปTนองคGกรกำกับดูแลกิจการของมัสยิดและ 

    สุสานอิหม6ามริฎอ ในเมืองมัชฮัด ท่ีนายเราะอีซีดำรงตำแหน6งประธาน  

    มีทรัพยGสินมูลค6ารวมกันหลายพันล8านดอลลารG อีกท้ังยังมีความสัมพันธGกับ 

    ชนช้ันสูงทางศาสนาและธุรกิจในเมืองดังกล6าวซ่ึงเปTนเมืองท่ีใหญ6เปTนอันดับ 2  

    ของอิหร6าน 

    - เม่ือปe 2560 ลงสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดีอิหร6านคร้ังแรก โดย 

    แข6งขันกับประธานาธิบดีฮะซัน รูฮานี ซ่ึงลงสมัครชิงตำแหน6งเปTนสมัยท่ี 2  

    ผลปรากฏว6า ประธานาธิบดีรูฮานีชนะการเลือกต้ัง ได8คะแนนเสียง 

    สนับสนุนรวมมากกว6า 23 ล8านเสียง (57.13% ของผู8ออกไปใช8สิทธิเลือกต้ัง)  

    ขณะท่ีนายเราะอีซีได8คะแนนเสียงสนับสนุนรวมมากกว6า 15 ล8านเสียง  

    (38.30% ของผู8ออกไปใช8สิทธิเลือกต้ัง) 

    - นายเราะอีซีจะชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีอิหร6าน เม่ือ 18 มิ.ย.2564 

     โดยได8คะแนนเสียงสนับสนุนกว6า 18.02 ล8านคะแนน (72.4% ของผู8ออกไป 

    ใช8สิทธิเลือกต้ัง) แต6กลับพบว6า การเลือกต้ังคร้ังน้ี มีชาวอิหร6านออกไป 
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    ใช8สิทธิเลือกต้ังน8อยท่ีสุดเปTนประวัติการณG โดยมีชาวอิหร6านออกไปใช8สิทธิ 

    เลือกต้ัง 28.93 ล8านคน หรือ 48.78% ของจำนวนผู8มีสิทธิเลือกต้ังประมาณ  

    59.31 ล8านคน 

 

----------------------------------------- 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีของอิหร0าน 

 

ผู8นำสูงสุด   Ayatollah Sayyid Ali Hoseini Khamenei 

ประธานรัฐสภา   Mohammad Baqer Qalibaf 

ประธานสภาตุลาการสูงสุด  Gholam Hossein Mohseni Ejei 

ประธานสภาผู8ชำนัญ (Assembly of Experts)  Ayatollah Ahmad Jannati  

ประธานสภาผู8ช้ีขาด   Ayatollah Sadeq Amoli Larijani 

(Expediency Discernment Council) 

ประธานสภาพิทักษGรัฐธรรมนูญ  Ayatollah Ahmad Jannati 

(Guardian Council of the Constitution) 

ประธานาธิบดี   Seyyed Ebrahim Raisi 

รองประธานาธิบดีคนท่ี 1   Dr. Mohammad Mokhber 

รองประธานาธิบดี ด8านกิจการเศรษฐกิจ  Dr. Mohsen Rezaei Mirghaed 

รองประธานาธิบดี ด8านกิจการกฎหมาย  Dr. Mohammad Dehghan 

รองประธานาธิบดี ด8านกิจการสตรีและครอบครัว  Dr. Ensieh KhazAli 

รองประธานาธิบดี ด8านกิจการรัฐสภา  Dr. Seyyed Mohammad Hosseini 

รองประธานาธิบดี ด8านกิจการบริหาร  Mohsen Mansouri  

รองประธานาธิบดี และ ผอ.องคGการบริหารจัดการแผน  Dr. Seyyed Masoud Mirkazemi 

และงบประมาณ 

รองประธานาธิบดี และ ผอ.องคGการพลังงานปรมาณู  Mohammad Eslami 

รองประธานาธิบดี และ ผอ.องคGกรพิทักษGส่ิงแวดล8อม  Dr. Ali Salajegheh 

รองประธานาธิบดี และประธานมูลนิธิกิจการผู8พลีชีพ  Dr. Seyyed Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi 

และทหารผ6านศึก 

รองประธานาธิบดี และ ผอ.องคGการบริหาร  Dr. Meysam Latifi 

และการจัดหางาน 

รองประธานาธิบดี ด8านวิทยาศาสตรG  Dr. Rouhollah Dehghani Firouzabadi 

และเศรษฐกิจฐานความรู8 

หัวหน8าสำนักงานประธานาธิบดี   Dr. Gholam Hossein Esmaili  

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Dr. Yousef Nouri 

รมว.กระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมและการท6องเท่ียว  Seyyed Ezzatollah Zarghami 

รมว.กระทรวงสหกรณG แรงงาน และสวัสดิการสังคม  Dr Seyyed Solat Mortazavi 

รมว.กระทรวงเกษตร  Dr. Seyed Javad Sadati Nejad 

รมว.กระทรวงการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Dr. Issa Zarepour 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 23 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและแนวทางอิสลาม   Dr. Mohammad Mehdi Esmaili 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  Dr. Ehsan Khandouzi 

รมว.กระทรวงพลังงาน  Ali Akbar Mehrabian 

รมว.กระทรวงการต6างประเทศ  Dr. Hossein Amir Abdollahian 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรG  Dr. Bahram Einollahi 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร6 และการค8า  Dr. Seyyed Reza Fatemi Amin 

รมว.กระทรวงป«โตรเลียม (น้ำมัน)  Javad Owji 

รมว.กระทรวงถนนและการพัฒนาชุมชนเมือง  Rostam Ghasemi  

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรG การวิจัย และเทคโนโลยี  Dr. Mohammad Ali Zolfigol 

รมว.กระทรวงกีฬาและกิจการเยาวชน   Dr. Seyyed Hamid Sajjadi Hazaveh 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Dr. Ahmad Vahidi 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Dr. Amin Hossein Rahimi 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Dr. Mohammad Reza Ashtiani (Brig. Gen.) 

รมว.กระทรวงการข6าวกรอง  Seyyed Esmail Khatib 

 

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

 (พ.ย.2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


