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สาธารณรัฐอิรัก 

(Republic of Iraq) 

 
 

เมืองหลวง แบกแดด 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว6างเส9นละติจูดท่ี 29-37 องศาเหนือ กับเส9นลองจิจูดท่ี 39-47 

องศาตะวันออก มีทางออกทะเลสู6อ6าวเปอรGเซียซ่ึงอยู6ทางด9านใต9ของประเทศ พ้ืนท่ี 438,317 ตร.กม. ใหญ6เปTน

อันดับ 60 ของโลก มีชายแดนทางบกยาว 3,809 กม. และมีชายฝZ[งยาวประมาณ 58 กม.  

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับตุรกี (367 กม.) 

 ทิศใต9 ติดกับซาอุดีอาระเบีย (811 กม.) และคูเวต (254 กม.)  
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 ทิศตะวันออก ติดกับอิหร6าน (1,599 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดกับจอรGแดน (179 กม.) และซีเรีย (599 กม.) 

 

ภูมิประเทศ พื้นที่ส6วนใหญ6เปTนทะเลทรายและที่ราบกว9างใหญ6ตลอดแนวพรมแดนที่ติดกับอิหร6าน 

พื้นที่ทางภาคใต9ของประเทศเปTนที่ราบลุ6ม หนอง บึง มีเทือกเขากั้นพรมแดนกับอิหร6านและตุรกี แม6น้ำ

สายหลัก 2 สาย ไหลผ6านกลางประเทศ คือ แม6น้ำไทกริส ความยาว 1,950 กม. และแม6น้ำยูเฟรติส ความยาว 

3,596 กม. เปTนแหล6งพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญของอิรัก กระแสน้ำจะไหลเช่ียวในฤดูใบไม9ผลิ 

ทำให9เกิดอุทกภัยในท่ีราบลุ6ม  

 

ภูมิอากาศ  ฤดูร9อน ช6วง เม.ย.-ต.ค. อากาศร9อนและแห9งแล9งแบบทะเลทราย เฉพาะอย6างยิ่งในพื้นที่

ทางตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต9 และตะวันออกของประเทศ โดย ส.ค.เปTนช6วงท่ีร9อนท่ีสุด อุณหภูมิอาจสูงกว6า 

45 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ช6วง พ.ย.-ก.พ. เฉพาะอย6างยิ่งช6วง ม.ค. บริเวณเทือกเขาทางเหนือของประเทศ 

มีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิ 3-10 องศาเซลเซียส (เคยมีอุณหภูมิต่ำกว6าจุดเยือกแข็ง) และมีหิมะตกหนักเปTน

คร้ังคราว ซ่ึงหิมะเหล6าน้ีจะละลายในฤดูใบไม9ผลิ บางคร้ังทำให9เกิดอุทกภัยต6อเน่ืองถึงบริเวณตอนกลางและ

ตอนใต9ของประเทศ ขณะท่ี ช6วง ธ.ค. เปTนช6วงท่ีมีฝนตกชุก ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ได9แก6 พายุฝุkนและพายุทราย  

 

ประชากร 40,462,701 คน (ประมาณการปl 2565) เช้ือสายอาหรับ 75-80% เคิรGด 15-20% เตอรGโกมาน 

ยาซิดี อัสซีเรียน เบดูอินและอ่ืน ๆ 5% อัตราส6วนของประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปl) 37.02% 

วัยรุ6นถึงวัยกลางคน (15-64 ปl) 59.65% วัยชรา (65 ปlข้ึนไป) 3.33% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 73.18 ปl 

อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 71.3 ปl อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 75.15 ปl อัตราการเกิด 24.7 คน ต6อประชากร 1,000 คน 

อัตราการตาย 3.9 คน ต6อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2% (ประมาณการปl 2565) 

 

ศาสนา  ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม มีผู9นับถือ 95-98% (ชีอะฮG 64-69% และซุนนี 29-34%) 

คริสตG 1% และอ่ืน ๆ 1-4% 

 

ภาษา  ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับและเคิรGด ส6วนภาษาเติรGกเมน อัสซีเรีย (อราเมอิกใหม6) และ

อารGเมเนีย เปTนภาษาราชการในพ้ืนท่ีท่ีมีชนเช้ือสายเหล6าน้ีเปTนชนส6วนใหญ6  

 

การศึกษา  อัตราการรู9หนังสือ 50.14% (ประมาณการปl  2561 ของธนาคารโลกและ UNESCO 

Institute of Statistics) การเรียนการสอนใช9ภาษาอาหรับเปTนหลัก แต6ในระดับอนุบาลบางแห6งของเมืองใน

ภาคเหนือใช9ภาษาเคิรGด จัดระบบการศึกษาเปTน 4 ระดับ ได9แก6 อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา รัฐบาลเปTนผู9ควบคุมระบบการศึกษา โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให9ประชาชนได9รับการศึกษาโดยไม6ต9อง
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จ6ายค6าเล6าเรียน และสตรีได9รับการสนับสนุนให9ได9รับการศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยของ

รัฐบาลกลางประมาณ 26 แห6ง อยู6ในแบกแดด 5 แห6ง และมหาวิทยาลัยเอกชนประมาณ 28 แห6ง 

 

การก0อต้ังประเทศ   เปTนดินแดนท่ีมีประวัติศาสตรGและเปTนแหล6งอารยธรรมเก6าแก6ท่ีสำคัญแห6งหน่ึงของโลก 

รู9จักในช่ือว6าเมโสโปเตเมีย เม่ือปl 2463 อิรักตกอยู6ภายใต9การปกครองของสหราชอาณาจักรก6อนจะได9รับอิสรภาพ

และประกาศเปTนราชอาณาจักรในปl 2475 ต6อมากองทัพอิรักก6อการปฏิวัติเพ่ือโค6นล9มระบอบกษัตริยGท่ีเรียกว6า 

14 July Revolution และเปลี่ยนเปTนระบอบสาธารณรัฐตั้งแต6ปl 2501 โดยมีพลจัตวา อับดุลกะรีม กอซิม 

ดำรงตำแหน6งประธานาธิบดีคนแรก ต6อมามีการปฏิวัติโค6นล9มผู9นำอิรักหลายครั้งจนกระทั่งประธานาธิบดี

ซัดดัม ฮุเซน ประธานาธิบดีคนท่ี 5 (รับตำแหน6งต้ังแต6ปl 2522) ถูกสหรัฐฯ ทำสงครามโค6นล9มเม่ือปl 2546 

ส6งผลให9อิรักถูกยึดครองภายใต9การบริหารของนายพอล เบรเมอรG จนถึง มิ.ย.2547 จึงมีการส6งมอบอธิปไตย

ให9กับรัฐบาลช่ัวคราวของชาวอิรักภายใต9การนำของนายฆอซี มัชอัล อัลยาวัร ก6อนท่ีกระบวนการถ6ายโอน

อำนาจให9แก6รัฐบาลถาวรของอิรักแล9วเสร็จเม่ือ เม.ย.2548 

 

วันชาติ 3 ต.ค. (วันท่ีสันนิบาตชาติประกาศให9เอกราชจากอาณัติของสหราชอาณาจักรเม่ือปl 2497) 

 

การเมือง ปกครองด9วยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปTนประมุขของรัฐ และ นรม.เปTน

หัวหน9าคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีคนปZจจุบัน คือ นายอับดุล ละฏีฟ เราะชีด (อายุ 79 ปl/ปl 2566) จากพรรค 

Patriotic Union of Kurdistan (PUK) ของชาวเคิรGด ดำรงตำแหน6งเม่ือ 17 ต.ค.2565 นรม. คนปZจจุบัน คือ  

นายมุฮัมมัด ชีอะหG อัลซูดานี (อายุ 53 ปl/ปl 2566) สังกัดพรรค Islamic Dawa สาบานตนเข9ารับตำแหน6ง

อย6างเปTนทางการเม่ือ 28 ต.ค.2565  

 ฝkายบริหาร : ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยรัฐสภาด9วยคะแนนเสียง

อย6างน9อย 2 ใน 3 วาระดำรงตำแหน6ง 4 ปl และดำรงตำแหน6งได9ไม6เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีมีอำนาจจำกัด

เพียงให9สัตยาบันสนธิสัญญาระหว6างประเทศและกฎหมายท่ีผ6านความเห็นชอบจากรัฐสภา อภัยโทษผู9ท่ีมี

ความผิดตามท่ี นรม.เสนอ และดำรงตำแหน6งผู9บัญชาการทหารสูงสุด แต6เปTนเพียงตำแหน6งเกียรติยศเชิงพิธีการ 

อย6างไรก็ดี ประธานาธิบดีมีอำนาจยับย้ังกฎหมายให9รัฐสภากลับไปทบทวนใหม6ได9 ส6วน นรม. เปTนผู9มีอำนาจใน

การบริหารประเทศอย6างแท9จริง วาระดำรงตำแหน6ง 4 ปl ไม6จำกัดวาระ อำนาจในการแต6งตั้ง นรม. เปTน

ของสภาประธานาธิบดี (ประกอบด9วยประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี 2 คน ท่ีได9รับเลือกจากรัฐสภา) 

ซ่ึงต9องดำเนินการให9แล9วเสร็จภายใน 2 สัปดาหGด9วยเสียงท่ีเปTนเอกฉันทG หากไม6สามารถแต6งต้ัง นรม.ได9 อำนาจ

ในการเลือก นรม.จะอยู6ท่ีรัฐสภา โดยจะต9องได9รับคะแนนเสียงอย6างน9อย 2 ใน 3 แต6หากรัฐสภายังไม6สามารถ

เลือก นรม.ได9 สภาประธานาธิบดีจะเปTนผู9พิจารณาบุคคลใหม6เพ่ือทำหน9าท่ี นรม.ต6อไป 

 ฝkายนิติบัญญัติ : รัฐสภา (Council of Representatives หรือ Majlis an-Nuwwab al-

Iraqiyy) แบบสภาเด่ียว จำนวนสมาชิก 329 คน มาจากการเลือกต้ัง วาระ 4 ปl มีอำนาจในการพิจารณา
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กฎหมายและเลือกตั้งสภาประธานาธิบดี การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกมีขึ้นเมื่อ 30 ม.ค.2548 ครั้งล6าสุดเมื่อ 

10 ต.ค.2564 และกำหนดจัดคร้ังถัดไปในปl 2568 

 ฝkายตุลาการ : ระบบศาลประกอบด9วยศาลช้ันต9น ศาลอุทธรณGและศาลฎีกา นอกจากน้ี ยังมีศาล

ท่ีพิจารณาคดีเปTนการเฉพาะ เช6น ศาลแรงงาน ศาลอาญา ศาลเยาวชน และศาลศาสนา สภาตุลาการสูงสุด

ซึ่งประกอบด9วยเจ9าหน9าที่ตุลาการอิสระ 26 คน เปTนผู9แต6งตั้งองคGคณะผู9พิพากษาศาลสูงสุดแห6งสหพันธรัฐ 

(จำนวน 9 คน วาระดำรงตำแหน6งตลอดชีพ) ซ่ึงมีอำนาจตัดสินเฉพาะคดีท่ีเก่ียวข9องกับรัฐธรรมนูญ กับองคGคณะ

ผู9พิพากษาศาลฎีกา (ประธาน 1 คน รองประธาน 5 คน และผู9พิพากษาอย6างน9อย 24 คน มีห9วงเวลาทดลองงาน 

1 ปl หากปฏิบัติหน9าท่ีน6าพอใจจะได9อยู6ในตำแหน6งจนเกษียณอายุราชการท่ี 63 ปl) 

 พรรคการเมืองสำคัญ ได9แก6 1) State of Law Coalition ซึ่งมีพรรค Islamic Dawa ของ

อดีต นรม.นูรี อัลมาลิกี เปTนแกนนำ 2) Victory coalition หรือ National Alliance ซ่ึงมีอดีต นรม.ฮัยดัร อัลอะ

บาดี เปTนแกนนำ 3) Alliance of Revolutionaries for Reform แนวร6วมพรรคการเมืองชาวอาหรับชีอะฮG ซ่ึงมี

พรรค Sadrist Movement ของนายมุกตะดา อัศศอดรG นักการศาสนาชาวชีอะฮGเปTนแกนนำ 4) พรรค Patriotic 

Union of Kurdistan ของอด ีตประธานาธิบด ีญะลาล ฏอละบาน ี 5) Na-tional Reform ของอด ีต 

นรม.อิบรอฮีม อัลญะอGฟะรี 6) Iraqi National Accord หรือ Wataniyah coalition ของอดีต นรม.อิยาด อลาวี  

7) Iraqi Front for National Dialogue ของอดีต นรม.ศอลิหG อัลมุฏลัก 8) Fatah Alliance แนวร6วม

พรรคการเมืองชาวอาหรับชีอะฮG ท่ีมีพรรค Badr Organization ของนายฮาดี อัลอมีรี เปTนแกนนำ 9) Kurdistan 

Democratic Party (KDP) ของประธานาธิบดีมัสอูด บารซานี ของรัฐบาลเขตปกครองตนเองเคอรGดิสถาน 

(Kurdistan Regional Government-KRG) ในภาคเหนือของอิรัก และ 10) National Wisdom Movement 

ของนายอัมมาร อัลฮะกีม นักการศาสนาชาวอาหรับชีอะฮG และประธานสภาอิสลามสูงของอิรัก 

 

เศรษฐกิจ รัฐบาลอิรักมีนโยบายปฏิรูปเพ่ือส6งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีมาต้ังแต6สมัยอดีตประธานาธิบดีฮุเซน 

แต6ภาคเศรษฐกิจส6วนใหญ6ยังคงอยู6ภายใต9การดำเนินการของรัฐ อีกท้ังต9องพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเปTนหลัก 

โดยเปTนแหล6งท่ีมาของรายได9ภาครัฐถึง 95% ขณะท่ีการส6งออกน้ำมันดิบเปTนแหล6งท่ีมาของเงินตราต6างประเทศ

กว6า 80% ด9วยเหตุน้ีรัฐบาลอิรักจึงมีนโยบายกำหนดเป£าหมายการเปTนผู9ผลิตน้ำมันรายใหญ6ของโลกในอนาคต 

และเร่ิมให9บริษัทน้ำมันต6างชาติเข9าร6วมลงทุนในโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันในประเทศนับต้ังแต6ปl 2552 

ท้ังน้ี รายงาน Iraq’s Energy Outlook ของทบวงการพลังงานระหว6างประเทศ (IEA) ซ่ึงเผยแพร6เม่ือ ต.ค.2555 

ระบุว6าภาคพลังงานของอิรักมีส6วนในการสนับสนุนการเติบโตของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกมาตลอดหลาย

ทศวรรษ โดย IEA คาดการณGว6าอิรักจะเปTนผู9ส6งออกน้ำมันหลักของตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีน และ  

จะเปTนผู9ส6งออกน้ำมันรายใหญ6อันดับ 2 ของโลกภายในปl 2573 และการผลิตน้ำมันของอิรักจะเพ่ิมข้ึนถึงวันละ 

8 ล9านบารGเรล ภายในปl 2578 จากเม่ือปl 2555 อยู6ท่ีวันละ 3 ล9านบารGเรล  

 ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ได9แก6 น้ำมันดิบ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนGทราบแล9วประมาณ 

145,019 ล9านบารGเรล (อันดับ 5 ของโลก) กำลังการผลิตวันละ 3.971 ล9านบารGเรล และส6งออกวันละ 3.442 

ล9านบารGเรล โดยอิรักเปTนผู9ผลิตน้ำมันรายใหญ6อันดับ 2 ของกลุ6มประเทศผู9ส6งออกน้ำมัน (OPEC) รองจาก
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ซาอุดีอาระเบีย ก§าซธรรมชาติ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนGทราบแล9ว 3.714 ล9านล9านลูกบาศGกเมตร กำลังการผลิต

วันละ 9.586 ล9านลูกบาศGกเมตร แต6เปTนการผลิตเพ่ือใช9ภายในประเทศท้ังหมด (ประมาณการปl 2564 ของ 

OPEC) นอกจากน้ี ยังมีแร6ฟอสเฟต และกำมะถัน 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน  :  ดีนารอิรัก (Iraqi Dinar-IQD) 

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร̀สหรัฐ  :  ประมาณ 1,459 ดีนารอิรัก : 1 ดอลลารGสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  40.67 ดีนารอิรัก : 1 บาท (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑGมวลรวมในประเทศ (GDP) : 524,210 ล9านดอลลารGสหรัฐ (ประมาณการปl 2565 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 9.3%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 46,121 ล9านดอลลารGสหรัฐ 

อัตราเงินเฟ£อ : 6.5%  

รายได9เฉล่ียต6อคนต6อปl : 12,410 ดอลลารGสหรัฐ   

ทุนสำรองเงินตราต6างประเทศ : 64,230 ล9านดอลลารGสหรัฐ (ประมาณการปl 2564 ของธนาคารโลก) 

แรงงาน : 10,718,823 คน (ประมาณการปl 2564 ขององคGการแรงงานระหว6างประเทศ) 

อัตราการว6างงาน : 14.20%  

ดุลการค9าระหว6างประเทศ : เกินดุล 20,081 ล9านดอลลารGสหรัฐ (เม่ือปl 2564 ขององคGการการค9าโลก) 

มูลค6าการส6งออก : 86,298 ล9านดอลลารGสหรัฐ  

สินค9าส6งออก : ปªโตรเลียมและผลิตภัณฑGปªโตรเลียม รวมถึงน้ำมัน (99.6%) สินค9าอุตสาหกรรม (0.2%) และ

ผลิตภัณฑGการเกษตร (0.2%)  

ประเทศส6งออกสินค9าสำคัญ : จีน อินเดีย เกาหลีใต9 สหรัฐฯ อิตาลี กรีซ สิงคโปรG 

มูลค6าการนำเข9า : 66,217 ล9านดอลลารGสหรัฐ 

สินค9านำเข9า : สินค9าอุตสาหกรรม (75.9%) อาทิ รถยนตG เคร่ืองจักร เคร่ืองใช9ไฟฟ£า หม9อแปลงไฟฟ£า ท6อและ

ผลิตภัณฑGท่ีทำจากเหล็ก ผลิตภัณฑGการเกษตร (21.9%) อาทิ แป£งสาลี ธัญพืช ข9าว น้ำตาลทราย เวชภัณฑG 

ปªโตรเลียมและผลิตภัณฑGปªโตรเลียม (2%) และอ่ืน ๆ (0.2%) 

ประเทศนำเข9าสินค9าสำคัญ : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตสG เกาหลีใต9 สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ตุรกี 

 

การทหาร สหรัฐฯ ปฏิรูปและปรับโครงสร9างกองทัพอิรักขนานใหญ6 หลังการโค6นล9มอดีตประธานาธิบดี     

ฮุเซน เม่ือปl 2546 อย6างไรก็ตาม การท่ีกลุ6ม Islamic State (IS) บุกยึดครองพ้ืนท่ีต6าง ๆ ในอิรักเม่ือ มิ.ย.2557    

มีปZจจัยส6วนหน่ึงมาจากความอ6อนแอของกองทัพอิรัก ทำให9รัฐบาลอิรักต9องขอรับการสนับสนุนด9านการทหาร

เพื่อปราบปรามกลุ6ม IS จากประชาคมโลก เฉพาะอย6างยิ่งสหรัฐฯ ซึ่งเปTนแกนนำพันธมิตรนานาชาติใน

การปราบปรามกลุ6ม IS ส6งกองกำลังจำนวนหนึ่งเข9าไปเปTนที่ปรึกษาทางทหารและฝ«กกองกำลังรัฐบาลอิรัก
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มาต้ังแต6 15 มิ.ย.2557 (ปZจจุบันมีกองกำลังสหรัฐฯ ในอิรักประมาณ 2,000 คน) อีกท้ังร6วมมือกับหลายประเทศ

สนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศโจมตีกลุ6ม IS ในอิรักมาต้ังแต6 7 ส.ค.2557 จนกลุ6ม IS ประสบความพ6ายแพ9

เมื่อ ธ.ค.2560 ปZจจุบันกองทัพอิรักอยู6ภายใต9กำกับของกระทรวงกลาโหม ประกอบด9วย 3 เหล6าทัพ ได9แก6 

ทบ. ทร. และ ทอ. กองบัญชาการกองทัพต้ังอยู6ท่ีแบกแดด งบประมาณทางทหารเม่ือปl 2564 อยู6ท่ี 7,352 

ล9านดอลลารGสหรัฐ (3.66% ของ GDP) ประธานาธิบดีอิรักเปTนผู9บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน6ง แต6เปTน

ตำแหน6งเชิงสัญลักษณG เน่ืองจากอำนาจส่ังการจริงอยู6ท่ีประธานเสนาธิการร6วม 

 ทบ. จัดต้ังข้ึนใหม6เม่ือ 7 ส.ค.2546 เรียกว6า New Iraqi Army มีกำลังพลประจำการ

ประมาณ 180,000 นาย ในจำนวนน้ีรวมหน6วยต6อต9านการก6อการร9าย ทบ.เปTนกองกำลังหลักในการต6อต9าน

การก6อความไม6สงบภายในประเทศ ป£องกันแนวชายแดน รักษาความมั่นคงในเมืองและที่ตั้งทางทหาร 

คุ9มครองท6อส6งน้ำมัน รวมทั้งเปTนกำลังหลักในการปราบปรามกลุ6ม IS ยุทโธปกรณGสำคัญ ได9แก6 รถถังหลัก 

(MBT) รุ6น M1A1 Abrams ประมาณ 100 คัน รุ6น T-72 มากกว6า 168 คัน รุ6น T-55 ประมาณ 50 คัน และรุ6น T-90S 

จำนวน 73 คัน ยานยนตGลาดตระเวนหุ9มเกราะ (RECCE) รุ6นต6าง ๆ จำนวน 453 คัน ยานยนตGหุ9มเกราะ

อเนกประสงคG (IFV) รุ6นต6าง ๆ จำนวน 650 คัน รถสายพานลำเลียงหุ9มเกราะ (APC) รุ6นต6าง ๆ มากกว6า 1,592 คัน 

ยานยนตGหุ9มเกราะกู9ภัย (ARV) รุ6นต6าง ๆ มากกว6า 222 คัน อาวุธปล6อยนำวิถีต6อต9านรถถัง (MSL) แบบ 

MANPATS รุ6น 9K135 Kornet ปนใหญ6อัตตาจร (SP) ขนาดต6าง ๆ มากกว6า 48 กระบอก ปนใหญ6ลากจูง 

(TOWED) ขนาดต6าง ๆ มากกว6า 60 กระบอก เคร่ืองยิงจรวดหลายลำกล9อง (MRL) ขนาดและรุ6นต6าง ๆ มากกว6า 

6 กระบอก เคร่ืองยิงลูกระเบิด (MOR) ขนาดและรุ6นต6าง ๆ มากกว6า 950 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรGแบบโจมตี 

(ATK) รุ6น Mi-28NE จำนวน 11 เครื่อง รุ6น Mi-28UB จำนวน 4 เครื่อง และรุ6น Mi-35M Hind มากกว6า 

20 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรGแบบอเนกประสงคG (MRH) รุ6น SA342 Gazelle มากกว6า 4 เคร่ือง รุ6น Bell IA407 

จำนวน 17 เคร่ือง รุ6น HI135M จำนวน 23 เครื่อง และรุ6น Mi-17 Hip มากกว6า 19 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรG

แบบตรวจการณG (ISR) รุ6น OH-58C จำนวน 10 เครื่อง เฮลิคอปเตอรGแบบลำเลียง (TPT) รุ6น Bell 205 

จำนวน 16 เคร่ือง รุ6น Bell 206B3 จำนวน 10 เคร่ือง รุ6น Bell T407 มากกว6า 18 เคร่ือง อากาศยานไร9คนขับ

สำหรับภารกิจโจมตีและสอดแนม รุ6น CH-4 อาวุธปล6อยแบบอากาศสู6พื้น (ASM) รุ6น 9K114 Shturm 

รุ6น AGR-20A รุ6น AR-1 และรุ6น Ingwe (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) 

 ทร. เดิมใช9ช่ือว6า กกล.ป£องกันชายฝZ[ง (Iraqi Coastal Defense Force-ICDF) แต6เปล่ียนช่ือ

เปTน ทร. อย6างเปTนทางการเม่ือ 12 ม.ค.2548 ภารกิจหลัก คือ การปกป£องน6านน้ำ แนวชายฝZ[ง และทรัพยากร

ทางทะเล เฉพาะอย6างย่ิงการปราบปรามการลักลอบขนน้ำมันและอาวุธเถ่ือน มีกำลังพล 3,000 นาย ในจำนวนน้ี 

ยังไม6รวมนาวิกโยธินจำนวน 1,000 นาย มีฐานทัพเรือสำคัญเพียงแห6งเดียวต้ังอยู6ท่ีเมือง Um Qasr ทางภาคใต9 

ขณะท่ีกองบัญชาการ ทร. ต้ังอยู6ท่ี Camp Victory ในแบกแดด โดย ทร. มีแผนสร9างฐานทัพเรือขนาดใหญ6แห6ง

ใหม6ท่ีท6าเรือ Al Faw ในเมืองบัศเราะฮGทางภาคใต9 และย9ายกองบัญชาการไปฐานทัพเรือแห6งใหม6 ยุทโธปกรณG

สำคัญ ได9แก6 เรือตรวจการณGเร็ว (PCF) ชั้น Musa ibn Nusayr จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณGนอกชายฝZ[ง 

(PCO) ช้ัน Al Basrah จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณGใกล9ชายฝZ[ง (PCC) ช้ัน Fateh จำนวน 4 ลำ เรือตรวจการณG 
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(PB) ช้ัน Swiftships 35 จำนวน 12 ลำ ช้ัน Predator จำนวน 5 ลำ และช้ัน Al Faw จำนวน 3 ลำ เรือเร็ว

ตรวจการณGลําน้ำ (PBR) ช้ัน Type-200 จำนวน 2 ลำ และช้ัน Type-2010 จำนวน 4 ลำ 

 ทอ. จัดตั้งขึ้นใหม6เมื่อปl 2547 และยังต9องได9รับการฟ°นฟูให9กลับมาเข9มแข็ง โดยพึ่งพา

ความช6วยเหลือด9านการฝ«กอบรมและยุทโธปกรณGส6วนใหญ6จากสหรัฐฯ เน่ืองจากเคร่ืองบินของอิรักจำนวนมาก

ถูกทำลายในช6วงสงครามอิรักเม่ือปl 2546 ปZจจุบัน ทอ. มีกำลังพลประมาณ 5,000 นาย ในจำนวนน้ียังไม6รวม

กองกำลังป£องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Command) ประมาณ 5,000 นาย โดย ทอ.มีแผนจะเพ่ิมกำลังพล

เปTน 18,000 นาย และจัดหาอากาศยานมาประจำการให9ได9 550 เคร่ือง จากเดิมท่ีมีประมาณ 327 เคร่ือง 

เฉพาะอย6างย่ิงหลังจากกลุ6ม IS บุกยึดพ้ืนท่ีต6าง ๆ ในอิรักเม่ือปl 2557 ทำให9อิรักต9องเร6งจัดหาอากาศยานมา

ประจำการเพิ่ม เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามกลุ6ม IS ภารกิจหลักของ ทอ.คือ การลาดตระเวนและ

การขนส6งทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการของ ทบ. อากาศยานที่สำคัญ ได9แก6 เครื่องบินขับไล6และโจมตี

ภาคพื้นดิน (FGA) รุ6น F-16C จำนวน 26 เครื่อง และรุ6น F-16D จำนวน 8 เครื่อง เครื่องบินโจมตี (ATK) 

รุ6น L-159A จำนวน 10 เคร่ือง รุ6น L-159T1 จำนวน 1 เคร่ือง รุ6น Su-25/Su-25K/Su-25UBK มากกว6า 19 เคร่ือง 

เคร่ืองบินตรวจการณGและลาดตระเวน (ISR) รุ6น Cessna AC-208B จำนวน 2 เครื่อง รุ6น SB7L-360 

จำนวน 2 เคร่ือง และรุ6น Beech 350ER จำนวน 6 เคร่ือง เคร่ืองบินลำเลียง (TPT) รุ6น C-130E จำนวน 3 เคร่ือง 

รุ6น C-130J-30 จำนวน 6 เคร่ือง และรุ6น An-32B จำนวน 6 เคร่ือง รุ6น Beech 350 จำนวน 1 เคร่ือง รุ6น Cessna 

208B จำนวน 5 เครื่อง และรุ6น Cessna 172 จำนวน 8 เครื่อง อาวุธปล6อยแบบอากาศสู6อากาศ (AAM) 

รุ6น AIM-9L และ รุ6น AIM-9M อาวุธปล6อยนำวิถีแบบ Semi-Active RADAR Homing (SARH) AIM-7M 

Sparrow อาวุธปล6อยแบบอากาศสู6พ้ืน (ASM) รุ6น AGM-114 Hellfire และระเบิดนำวิถีด9วยเลเซอรG รุ6น GBU-12 

Paveway II (ไม6ปรากฏข9อมูลจำนวน) 

 นอกจากน้ียังมีกองกำลังสำคัญอ่ืน ๆ ได9แก6 

 - กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ (Iraqi Special Operation Force) ในกำกับของสำนักต6อต9าน

การก6อการร9ายข้ึนตรงต6อ นรม. มีกำลังพลท่ีมีท้ังซุนนีและชีอะฮGประมาณ 18,000 นาย ได9รับการฝ«กอย6างดี 

มีอาวุธทันสมัย ทำหน9าท่ีกวาดล9างและจับกุมกลุ6มก6อการร9ายในอิรัก 

 - กองกำลังติดอาวุธ Popular Mobilisation Forces (PMF) หรือ Al-Hashd Al-Sha’abi 

ต้ังข้ึนเม่ือปl 2557 อยู6ภายใต9การบังคับบัญชาของสำนักงาน นรม. มีสถานะเทียบเท6ากับ Iraqi Special Operation 

Force และได9รับการสนับสนุนจากอิหร6าน กำลังพลประมาณ 160,000 นาย เปTนกองกำลังท่ีรวบรวมกลุ6มติดอาวุธ

ในอิรักประมาณ 40 กลุ6ม เพ่ือร6วมกับกองกำลังรัฐบาลต6อสู9กับกลุ6ม IS โดยส6วนใหญ6เปTนกลุ6มติดอาวุธชาวชีอะฮG

ท่ีเหลือเปTนชาวเคิรGด กลุ6มติดอาวุธชาวซุนนี คริสตG และชาวยะซีดี (ชนกลุ6มน9อยทางเหนือของอิรัก)  

 - กองกำลัง Peshmerga (แนวร6วมกล9าตาย) ของรัฐบาลเขตปกครองตนเองเคอรGดิสถาน 

(Kurdistan Regional Government-KRG) ในภาคเหนือของอิรัก กำลังพลประมาณ 300,000 นาย 

 - กองกำลังรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ กำลังพลประมาณ 36,000 นาย และกองกำลัง

ป£องกันชายแดนกำลังพลประมาณ 12,000 นาย อยู6ภายใต9การบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย 
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ปgญหาด#านความม่ันคง  

 ปZญหาการก6อการร9ายจากกลุ6ม IS ซ่ึงเปTนกลุ6มติดอาวุธชาวอาหรับซุนนีหัวรุนแรง ท่ีต6อต9าน

รัฐบาลอิรักท่ีเปTนชาวอาหรับชีอะฮG เปTนปZญหาความม่ันคงท่ีสำคัญของอิรักมาต้ังแต6ปl 2554 เน่ืองจาก

ความสามารถในการป£องกันตนเองและรักษาความสงบเรียบร9อยภายในประเทศของอิรักไม6เข9มแข็ง โดยเฉพาะ

อิรักยังไม6สามารถป£องกันน6านฟ£าของตนเองได9 หลังจากสหรัฐฯ ถอนกองกำลังทั้งหมดออกจากอิรักเมื่อ

ปl 2554 ประกอบกับการทุจริตภายในกองทัพที่มีมาตั้งแต6รัฐบาลสมัย นรม.นูรี อัลมาลิกี ส6งผลให9กองทัพ

อิรักอ6อนแอจนไม6สามารถรับมือกับกลุ6ม IS ซ่ึงรุกเข9ายึดครองพ้ืนท่ีต6าง ๆ ในอิรักต้ังแต6 มิ.ย.2557 ทำให9รัฐบาล

อิรักต9องขอรับความช6วยเหลือทางทหารจากหลายฝkายท้ังจากกองกำลังติดอาวุธชาวชีอะฮGและชาวเคิรGดในอิรัก 

และจากนานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และพันธมิตรประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ สนับสนุนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ 

รวมถึงอิหร6านท่ีส6งกองกำลัง Qods Force ท่ีอยู6ภายใต9การควบคุมของกองกำลังพิทักษGการปฏิวัติอิสลาม 

(Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) ของอิหร6าน เข9าไปร6วมรบและฝ«กทหารให9กองทัพอิรักและ

กองกำลังติดอาวุธชาวชีอะฮGในอิรัก  

 การท่ีรัฐบาลอิรักได9รับการสนับสนุนทางทหารจากหลายฝkาย ส6งผลให9รัฐบาลอิรักสามารถยึด

เมืองหลายแห6งในอิรักท่ีตกอยู6ในการครอบครองของกลุ6ม IS กลับคืนมาได9ท้ังหมดเม่ือ ธ.ค.2560 และเข9าร6วม       

ในปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในการไล6ล6านายอบูบักร อัลบัฆดาดี ผู9นำกลุ6ม IS ซึ่งหนีไปหลบซ6อนในพื้นที่ทาง

ภาคตะวันออกของซีเรียติดชายแดนทางภาคตะวันตกของอิรัก (เปTนจุดยุทธศาสตรGท่ีกลุ6ม IS ใช9เปTนเส9นทาง   

ส6งกำลังและอาวุธระหว6างฐานที่มั่นในอิรักกับซีเรีย) หลังจากกลุ6ม IS สูญเสียฐานที่มั่นในอิรัก ทั้งนี้ สหรัฐฯ 

ใช9ปฏิบัติการจู6โจมที่หลบซ6อนของนายอัลบัฆดาดี บริเวณหมู6บ9าน Barisha ในจังหวัดอิดลิบ (Idlib) ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียติดชายแดนทางใต9ของตุรกี โดยนายอัลบัฆดาดีซึ่งสวมเสื้อติดระเบิด จุดชนวน

ระเบิดฆ6าตัวตาย เม่ือ 27 ต.ค.2562 เสียชีวิตพร9อมบุตรอายุไม6เกิน 12 ปlอีก 2 คน  

 แม9ว6านายอัลบัฆดาดีเสียชีวิตแล9ว และกลุ6ม IS จะสูญเสียฐานท่ีม่ันในอิรักและซีเรีย แต6กลุ6ม IS 

ยังคงเปTนภัยคุกคามสำคัญของอิรักและของโลก โดยห9วงปl 2561-2563 กลุ6ม IS อ9างเปTนผู9ก6อเหตุโจมตีในอิรัก

ด9วยระเบิดรถยนตGและอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีทางภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคกลางของอิรักอย6างต6อเน่ือง 

เป£าหมายโจมตีส6วนใหญ6เปTนเจ9าหน9าที่หน6วยงานความมั่นคงและพลเรือน ขณะเดียวกันกลุ6ม IS ยังก6อเหตุ

ความไม6สงบอ่ืน ๆ ในอิรักอยู6เปTนระยะ อาทิ การลอบวางเพลิงพ้ืนท่ีเพาะปลูกข9าวสาลีของเกษตรกรในจังหวัด

ทางภาคเหนือ ท้ังน้ี หน6วยงานความม่ันคงของอิรักคาดการณGว6า ปZจจุบันมีข6ายงานฝZงตัว (sleeper cells) ของ

กลุ6ม IS หลบซ6อนและแฝงตัวอยู6ในพ้ืนท่ีทางภาคตะวันตก (ส6วนใหญ6เปTนทะเลทรายซ่ึงปฏิบัติการทางทหาร

ภาคพ้ืนดินเข9าไปไม6ถึง) และภาคเหนือของอิรัก ประมาณ 1,000 คน จากเดิมท่ีเคยมีนักรบและสมาชิกกลุ6ม IS 

เคล่ือนไหวในอิรักและซีเรีย รวม 20,000-30,000 คน  

 

สมาชิกองค̀การระหว0างประเทศ ABEDA, AFESD, AMF, CAEU, CICA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, 

ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, 
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MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, 

WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO นอกจากน้ี ยังเปTนผู9สังเกตการณGของ WTO 

 

วิทยาศาสตร̀และเทคโนโลยี มีความสนใจกับการค9นคว9าวิจัยทางวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี โดยรัฐบาลให9

งบประมาณสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและการวางแผนสร9างขีดความสามารถของประเทศในหลายด9านพร9อมกัน 

สถาบันท่ีให9ความรู9ด9านวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีของอิรักมีหลายแห6ง แต6ผลจากสงครามทำให9ขาดแคลน

งบประมาณในการฟ°นฟูสถาบันวิจัยของอิรักซ่ึงส6วนใหญ6เปTนสถาบันวิจัยด9านวิทยาศาสตรGและวิทยาศาสตรG

ประยุกตG 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท6าอากาศยาน 102 แห6ง ใช9งานได9ดีประมาณ 21 แห6ง โดยมีท6าอากาศยาน

นานาชาติสำคัญ ได9แก6 Baghdad International Airport แบกแดด Najaf International Airport เมืองนะญาฟ 

(ทางภาคกลางตอนล6างห6างจากแบกแดดประมาณ 160 กม.) Basrah International Airport เมืองบัศเราะฮG 

(ทางภาคใต9) Erbil International Airport เมืองเออรGบิล (ทางภาคเหนือ) ท6าเรือสำคัญส6วนใหญ6ตั้งอยู6ในภาคใต9 

ได9แก6 ท6าเรือ Al Basrah ท6าเรือ Khwaraz Zubayr ท6าเรือ Um Qasr และท6าเรือ Al Faw (ท่ีเมืองบัศเราะฮG

อยู6ระหว6างก6อสร9าง) เส9นทางคมนาคม ถนนระยะทาง 59,623 กม. เส9นทางรถไฟระยะทาง 2,272 กม. 

(ประมาณการปl 2560) ท6อส6งผลิตภัณฑGปªโตรเลียมระยะทาง 10,437 กม. (ประมาณการปl 2556) การโทรคมนาคม : 

โทรศัพทGพ้ืนฐานให9บริการประมาณ 2.699 ล9านเลขหมาย โทรศัพทGเคล่ือนท่ีประมาณ 37.47 ล9านเลขหมาย 

จำนวนผู9ใช9อินเทอรGเน็ต 60% ของจำนวนประชากรท้ังหมดในประเทศ (ประมาณการปl 2563 ของสหภาพ

โทรคมนาคมระหว6างประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพทGทางไกลระหว6างประเทศ +964 รหัสอินเทอรGเน็ต .iq  

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไม6มีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-แบกแดด ขณะท่ีสายการบินอิรักก็ไม6มีเท่ียวบิน

ตรงมาไทย แต6สามารถใช9บริการของสายการบินอ่ืนแทน เช6น Qatar Airways ของกาตารG (ระยะเวลาการบิน       

11 ชม. 55 นาที รวมเวลาแวะพักท่ีโดฮา กาตารG) Emirates ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสG (ระยะเวลาการบิน 11 ชม. 

55 นาที รวมเวลาแวะพักท่ีดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสG) Gulf Air ของบาหGเรน (ระยะเวลาการบิน 18 ชม. รวม

เวลาแวะพักท่ีมานามา บาหGเรน) นักท6องเท่ียวไทยเดินทางเข9าอิรักต9องขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  

 

สถานการณ̀สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) สถานการณGความไม6แน6นอนทางการเมืองจาก (1) การชุมนุมประท9วงของชาวอิรักใน

แบกแดดและหลายเมืองท่ัวประเทศซ่ึงยังเกิดข้ึนเปTนระยะ จากความไม6พอใจการแก9ไขปZญหาทุจริตคอรGรัปชัน

ในหน6วยงานรัฐบาล ปZญหาเศรษฐกิจตกต่ำท่ีนำไปสู6ปZญหาการว6างงานสูง และความล6าช9าในการฟ°นฟูระบบ

สาธารณูปโภคท่ีสำคัญของรัฐบาลอิรัก เฉพาะอย6างย่ิงน้ำประปาและไฟฟ£าท่ีได9รับผลกระทบจากสงคราม

ปราบปรามกลุ6ม IS และ (2) ความวุ6นวายทางการเมืองและความไร9เสถียรภาพของรัฐบาลท่ีมีสาเหตุจากปZญหา

ความขัดแย9งระหว6างกลุ6มการเมืองชาวอาหรับชีอะฮGท่ีแตกแยกเปTนหลายฝkาย  
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  2) วิกฤตความม่ันคงจากกลุ6มก6อการร9าย โดยเฉพาะกลุ6ม IS ท่ียังสมาชิกหลงเหลือในอิรัก 

อาจแสวงประโยชนGจากความวุ6นวายทางการเมืองและความไร9เสถียรภาพของรัฐบาล ฟ°นฟูกลุ6มขึ้นใหม6หรือ

อาจเกิดกลุ6มหัวรุนแรงกลุ6มใหม6เลียนแบบกลุ6ม IS ซ่ึงจะทำให9อิรักต9องเผชิญภัยคุกคามการก6อการร9าย

ภายในประเทศอีกคร้ัง 

 3) บทบาทของอิรักในการเปTนคนกลางคล่ีคลายปZญหาความขัดแย9งระหว6างประเทศใน

ภูมิภาค เฉพาะอย6างย่ิงซาอุดีอาระเบียกับอิหร6าน 

 4) การตกเปTนพ้ืนท่ีท่ีอิหร6านและกลุ6มติดอาวุธท่ีเก่ียวข9องกกับอิหร6าน ใช9โจมตีผลประโยชนGของ

สหรัฐฯ และอิสราเอล 

 

ความสัมพันธ̀ไทย-อิรัก  

 ไทยและอิรักสถาปนาความสัมพันธGทางการทูตเม่ือ 24 พ.ค.2499 ต6อมาระหว6างสงครามสหรัฐฯ 

บุกโจมตีอิรัก ทางการอิรักปªดท่ีทำการ สอท.อิรักในกรุงเทพฯ ขณะท่ีเจ9าหน9าท่ี สอท.ไทย ณ แบกแดด อพยพ

จากอิรักเม่ือ มี.ค.2546 และจัดต้ังสำนักงานช่ัวคราวในอัมมาน จอรGแดน โดยยังมีเจ9าหน9าท่ีท9องถ่ินดูแลอาคาร 

สอท.ในแบกแดด ปZจจุบันไทยเปªด สอท. ณ อัมมาน มีเขตอาณาครอบคลุมอิรัก ส6วนอิรักยังไม6เปªดทำการ 

สอท.ในกรุงเทพฯ ท้ังน้ี สอท.อิรัก ท่ีมีเขตอาณาครอบคลุมไทยคือ สอท.อิรัก ณ กัวลาลัมเปอรG มาเลเซีย 

 ด9านการค9า ท้ังสองฝkายจัดต้ังคณะกรรมาธิการร6วมด9านการค9า (Joint Trade Committee-JTC) 

มาต้ังแต6ปl 2527 โดยอิรักเปTนเจ9าภาพจัดการประชุมคร้ังแรกและคร้ังท่ี 2 แบกแดด เม่ือปl 2531 และปl 2543 

ตามลำดับ ส6วนไทยเปTนเจ9าภาพจัดการประชุมคร้ังท่ี 3 เม่ือปl 2545 แต6หลังจากเกิดสงครามในอิรักต้ังแต6ปl 2546 

และการสู9รบกับกลุ6ม IS ในอิรักระหว6างปl 2556-2558 ส6งผลให9การจัดการประชุม JTC ไทย-อิรัก หยุดชะงักไป 

จนสถานการณGในอิรักเริ่มคลี่คลายเมื่อห9วงปl 2559 ทั้งสองฝkายจึงการจัดการประชุม JTC ครั้งที่ 4 ที่ไทย 

ระหว6าง 28-29 พ.ค.2559 โดยมีผู9แทนระดับ รมว.กระทรวงท่ีได9รับมอบหมายจากรัฐบาลของแต6ละฝkายเปTน

ประธานร6วม (ฝkายไทย คือ รมว.กระทรวงพาณิชยG ฝkายอิรัก คือ รมว.กระทรวงการค9า) ท้ังน้ี ก6อนช6วงสงครามอิรัก

เปTนตลาดสำคัญในตะวันออกกลางแห6งหน่ึงของไทย โดยในช6วง 8 เดือนแรกของปl 2556 อิรักเปTนตลาดส6งออก

ข9าวอันดับ 1 ของไทย จนกระท่ังเม่ือ ส.ค.2556 อิรักตรวจพบว6าไทยส6งมอบข9าวคุณภาพต่ำกว6าท่ีตกลงใน

สัญญา จึงระงับสัญญาประมูลข9าวจากไทย ประกอบกับเกิดสถานการณGความวุ6นวายภายในประเทศต้ังแต6

ปลายปl 2556 และการท่ีอิรักต9องสู9รบกับกลุ6ม IS นับต้ังแต6กลางปl 2557 ส6งผลให9ปริมาณการส6งออกข9าวไทย

ไปอิรักในห9วงปl 2557-2558 ลดลงเหลือเพียงปlละ 7 แสนตัน จากเดิมท่ีเคยส6งออกปlละ 8-9 แสนตัน 

  ในห9วงปl 2558-2559 ผู9ส6งออกข9าวไทยไม6สามารถชนะการประมูลขายข9าวให9รัฐบาลอิรัก 

เน่ืองจากรัฐบาลอิรักยังไม6ม่ันใจคุณภาพข9าวไทย โดยท่ีผ6านมาไทยพยายามฟ°นฟูความเช่ือม่ันในคุณภาพข9าวไทย 

อาทิ การเชิญ รมว.พาณิชยGของอิรักเข9าร6วมงาน Thailand Rice Convention 2017 (TRC 2017) ท่ีไทยจัดข้ึน 

ระหว6าง 28-30 พ.ค.2560 และการท่ีสมาคมผู9ส6งออกข9าวไทยและสำนักมาตรฐานกระทรวงพาณิชยGของไทย 

ให9การรับรองว6าจะควบคุมดูแลคุณภาพข9าวท่ีจะส6งออกไปอิรักอย6างเคร6งครัด ส6งผลให9รัฐบาลอิรักเร่ิมกลับมา

นำเข9าจากข9าวไทยต้ังแต6ปl 2562 โดยมีหน6วยงาน Grain Board ภายใต9การควบคุมของกระทรวงพาณิชยGอิรัก 
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รับผิดชอบการทำสัญญาประมูลเพื่อนำข9าวจากประเทศต6าง ๆ รวมทั้งไทย ทั้งนี้ เมื่อปl 2564 อิรักนำเข9า

ข9าวจากไทย รวมมากกว6า 176,000 ตัน ขณะที่ห9วง ม.ค.-ก.ย.2565 อิรักเปTนตลาดส6งออกข9าวอันดับ 1 

ของไทย โดยมีมูลค6าการส6งออกประมาณ 15,405 ล9านบาท (ข9อมูลเม่ือ พ.ย.2565 ของกระทรวงพรณิชยG) 

 การค9าไทย-อิรัก เม่ือปl 2564 มีมูลค6า 301.26 ล9านดอลลารGสหรัฐ (9,484.27 ล9านบาท) เพ่ิมข้ึน

จากปl 2563 ท่ีมีมูลค6า 216.79 ล9านดอลลารGสหรัฐ (6,677.60 ล9านบาท) โดยปl 2564 ไทยส6งออกมูลค6า 

301.20 ล9านดอลลารGสหรัฐ (9,482.31 ล9านบาท) และนำเข9ามูลค6า 0.06 ล9านดอลลารGสหรัฐ (1.96 ล9านบาท) 

ไทยเปTนฝkายได9เปรียบดุลการค9า 301.14 ล9านดอลลารGสหรัฐ (9,480.35 ล9านบาท) ขณะท่ีห9วง ม.ค.-ก.ย.2565 

มีมูลค6า 207.19 ล9านดอลลารGสหรัฐ (24,761.13 ล9านบาท) เพ่ิมข้ึนจากห9วงเดียวกันเม่ือปl 2564 โดยไทย

ส6งออกมูลค6า 207.16 ล9านดอลลารGสหรัฐ (24,743.78 ล9านบาท) นำเข9ามูลค6า 0.03 ล9านดอลลารGสหรัฐ (17.35 

ล9านบาท) และไทยยังคงเปTนฝkายได9เปรียบดุลการค9า 

 สินค9าส6งออกสำคัญของไทย ได9แก6 ข9าว ธัญพืช รถยนตG อุปกรณGและส6วนประกอบ เคร่ืองปฏิกรณG

นิวเคลียรG บอยเลอรG เคร่ืองจักร เคร่ืองใช9กล และส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว ยางและของท่ีทำด9วยยาง 

กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด9วยเย่ือกระดาษหรือทำด9วยกระดาษ สบู6 สารอินทรียGท่ีเปTนตัวลดแรงตึงผิว 

ส่ิงปรุงแต6งท่ีใช9ซักล9าง เอสเซนเชียลออยลGและเรซินอยดG เคร่ืองหอม เคร่ืองสำอาง รองเท9า สนับแข9งและของ  

ท่ีคล9ายกัน พลาสติกและของท่ีทำด9วยพลาสติก ของทำด9วยเหล็กหรือเหล็กกล9า ของปรุงแต6งจากเน้ือสัตวG ปลา

หรือสัตวGน้ำ ของปรุงแต6งทำจากพืชผัก ผลไม9 ลูกนัต หรือจากส6วนอ่ืนของพืช สินค9าท่ีไทยนำเข9า ได9แก6 

เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ไข6มุกธรรมชาติหรือไข6มุกเล้ียง อัญมณีและเคร่ืองประดับ ส่ิงทอ เคร่ืองปฏิกรณGนิวเคลียรG       

บอยเลอรG เคร่ืองจักร เคร่ืองใช9กล และส6วนประกอบของเคร่ืองดังกล6าว รถยนตG อุปกรณGและส6วนประกอบ    

เส้ือผ9าสำเร็จรูป เคร่ืองแต6งกาย ของทำด9วยหิน ปลาสเตอรG ซีเมนตG แอสเบสทอสไมกา หรือวัตถุท่ีคล9ายกัน 

 เม่ือปl 2563 มีชาวอิรักเดินทางมาไทย 710 คน ขณะท่ีห9วง ม.ค.-ต.ค.2564 มีชาวอิรักเดินทาง

มาไทย 162 คน เน่ืองจากไทยใช9มาตรการจำกัดการเดินทางและเข9าประเทศเพ่ือควบคุมการแพร6ระบาดของโรค 

COVID-19 ส6วนชาวไทยท่ีพำนักในอิรัก เม่ือปl 2563 มีจำนวน 90 คน เปTนคู6สมรสชาวต6างชาติ 2 คน พำนักใน

กรุงแบกแดด เปTนวิศวกรสนามบินเมืองนะญาฟในภาคกลางของอิรัก 22 คน และพนักงานร9านนวดสปา 49 คน 

พำนักในเมืองเออรGบิลของเขตปกครองตนเองเคอรGดิสถานหรือชาวเคิรGด (KRG) ในภาคเหนือของอิรัก และมีชาวไทย 

1 คน พำนักในเมืองบัศเราะฮGทางภาคใต9 ท้ังน้ี ไม6เคยปรากฏรายงานว6า ชาวไทยได9รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก

เหตุการณGรุนแรงในอิรักมาก6อน โดยเฉพาะในช6วงสงครามปราบปรามกลุ6ม IS ในอิรักระหว6างปl 2556-2560  

  ข9อตกลงสำคัญระหว6างไทยกับอิรัก คือ ความตกลงว6าด9วยการค9าไทย-อิรัก ลงนามเม่ือปl 2527 

ท่ีกรุงเทพฯ และมีความตกลงท่ีอยู6ในระหว6างการพิจารณาจัดทำ ได9แก6 ความตกลงว6าด9วยความร6วมมือระหว6าง

มหาวิทยาลัยของอิรัก-ไทย ค9างอยู6 ต้ังแต6ปl 2545 ความตกลงว6าด9วยความร6วมมือด9านวัฒนธรรมและ

วิทยาศาสตรGระหว6างอิรัก-ไทย ค9างอยู6ต้ังแต6ปl 2545 และความตกลงทางวัฒนธรรมระหว6างไทยกับอิรัก      

ค9างอยู6ต้ังแต6ปl 2542 

 

--------------------------------------------------- 
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นายมุฮัมมัด ชีอะห̀ อัลซูดานี  

(Mohammed Shia al-Sudani) 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีอิรัก   

 

เกิด   ปl 2513 (อายุ 53 ปl/ปl 2566) ท่ี จังหวัด Maysan ทาง ตอ.ต. ของอิรัก  

   ติดชายแดนอิหร6าน 

 

ศาสนา    อิสลาม (ชีอะฮG) 

 

สถานภาพ   สมรสแล9ว มีบุตรชาย 4 คน   

 

การศึกษา  

ปl 2535    - ปริญญาตรี ด9านวิทยาศาสตรGการเกษตร มหาวิทยาลัยแบกแดด  

ปl 2537    - ปริญญาโท ด9านการจัดการโครงการ มหาวิทยาลัยแบกแดด  

 

ประวัติการทำงาน 

ปl 2537     - หัวหน9าสำนักงานเกษตรเมือง Kumait จังหวัด Maysan และอีกหลายเมือง 

     - หัวหน9าโครงการวิจัยแห6งชาติด9านอาหารและการเกษตรในอิรักของ 

     สหประชาชาติ 

ปl 2546     - หลังจากสหรัฐฯ โค6นล9มอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ได9สำเร็จ  

     ทำงานเปTนผู9ประสานงานระหว6างรัฐบาลช่ัวคราว (Coalition Provisional  

     Authority-CPA) ของชาวอิรัก กับฝkายบริหาร จังหวัด Maysan  

ปl 2547     - ได9รับแต6งต้ังเปTนนายกเทศมนตรีเมือง Amarah จังหวัด Maysan 

ปl 2548     - ได9รับเลือกต้ังเปTนสมาชิกสภาจังหวัด Maysan 

ปl 2552     - ได9รับเลือกต้ังเปTนสมาชิกสภาจังหวัด Maysan อีกสมัย ก6อนจะได9รับ    

     การแต6งต้ังจากสภาจังหวัด Maysan ให9ดำรงตำแหน6งผู9ว6าการจังหวัด Maysan 
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ประวัติทางการเมือง 

ปl 2553-2557   - รมว. กระทรวงสิทธิมนุษยชน ในรัฐบาล นรม.นูรี อัลมาลิกี 

ปl 2557      - รักษาการตำแหน6ง รมว.กระทรวงการคลัง  

     - รักษาการตำแหน6ง รมว.กระทรวงการโยกย9ายถ่ินฐานและการพลัดถ่ิน 

     - รักษาการตำแหน6ง รมว.กระทรวงสังคมและแรงงาน 

ปl 2558     - รักษาการตำแหน6ง รมว.กระทรวงการค9า 

ปl 2559     - รักษาการตำแหน6ง รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและแร6 

ปl 2563    - ลาออกจากการเปTนสมาชิกพรรค Islamic Dawa  

ปl 2565     - ได9รับมอบหมายจากประธานาธิบดีอับดุล ละฏีฟ เราะชีด ให9ทำหน9าท่ี 

     จัดต้ังรัฐบาล โดยรัฐสภามีมติรับรอง ครม.ท่ีนายอัลซูดานีเสนอช่ืออย6างเปTน 

     ทางการเม่ือ 27 ต.ค.2565  

28 ต.ค.2565-ปZจจุบัน    - สาบานตนเข9ารับตำแหน6ง นรม.อิรักคนใหม6อย6างเปTนทางการ   

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ     - ขณะอายุ 10 ปl บิดาและสมาชิกครอบครัวอีก 5 คน ถูกรัฐบาลอดีต 

 ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ของอิรัก ซ่ึงเปTนซุนนี ประหารชีวิตในข9อหา 

  เปTนสมาชิกพรรค Islamic Dawa ของชาวชีอะฮG ซ่ึงใกล9ชิดอิหร6านและเปTน 

 พรรคการเมืองผิดกฎหมาย 

    - เคยเข9าร6วมการเคล่ือนไหวของชาวชีอะฮGในอิรักท่ีลุกฮือประท9วงต6อต9าน 

    รัฐบาลอิรัก หลังจากสงครามอ6าวปl 2534 (อิรักรุกรานคูเวต) ยุติลง 

    - เร่ิมทำงานด9านการเมือง โดยเปTนสมาชิกพรรค Islamic Dawa อย6างเปTน 

    ทางการเม่ือปl 2553 

    - ไม6เคยล้ีภัยออกจากอิรัก ในห9วงท่ีรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน  

    ใช9กำลังปราบปรามชาวชีอะฮG ซ่ึงต6างจากบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีล้ีภัยออกนอก 

    ประเทศ อาทิ นรม.มุศเฏาะฟา อัลกาซิมี ท่ีล้ีภัยไปสหราชอาณาจักรและ 

    ได9รับสัญชาติอังกฤษ 

    - เคยได9รับการเสนอช่ือเม่ือปl 2562 เพ่ือให9รัฐสภาอิรักลงมติเลือกให9ดำรง 

    ตำแหน6ง นรม.คนใหม6 แทน นรม. อาดิล อับดุลมะหGดี ท่ีลาออกจาก 

    ตำแหน6ง แต6ภายหลังรัฐสภาอิรักลงมติเลือก นรม.มุศเฏาะฟา อัลกาซิมี 

    ดำรงตำแหน6ง นรม. 

     

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีอิรัก 

 

ประธานาธิบดี   Abdul Latif Rashid  

รองประธานาธิบดี  -ว6าง- 

รองประธานาธิบดี  -ว6าง- 

รองประธานาธิบดี  -ว6าง- 

ประธานรัฐสภา   Mohammed Rikan Hadeed al-Halbousi 

นรม.   Mohammed Shia Al-Sudani 

รมว.กระทรวงการต6างประเทศ  Fuad Hussein 

รมว.กระทรวงน้ำมัน  Hayan Abdul Ghani 

รมว.กระทรวงการวางแผน  Mohammed Ali Tamim 

รมว.กระทรวงการคลัง  Taif Sami 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Thabet Mohammed Saeed 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Abdul Amir Kamel 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Saleh Mehdi Mutalib 

รมว.กระทรวงการย9ายถ่ินฐานและผู9อพยพ  Evan Faeq Yacoub 

รมว.กระทรวงคมนาคม  Razak Muhaibes Ajimi 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ  Aoun Diab Abdullah 

รมว.กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม  Ahmed Jassim Saber 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา  Ahmed Mohamed Hussein 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Ibrahim Namis Yassin 

รมว.กระทรวงการค9า  Atheer Daoud Salman 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Khaled Salam Shwani 

รมว.กระทรวงการไฟฟ£า  Ziad Ali Fadel 

รมว.กระทรวงการส่ือสาร  Hiam Abboud Khadim  

รมว.กระทรวงเกษตร  Abbas Jabr Obada  

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา  Naim Abed Yasser 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและแร6ธาตุ  Khaled Battal Neg 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  Ahmed Fakkak Ahmed 

 

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

                (พ.ย.2565) 


