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สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 

(Syrian Arab Republic) 

 
 
 

เมืองหลวง ดามัสกัส  

 

ท่ีต้ัง ตะวันออกกลาง บนชายฝ34งทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร:เรเนียน อยู=ระหว=างเลบานอนกับ

ตุรกี ระหว=างเส@นละติจูดท่ี 32-38 องศาเหนือกับเส@นลองจิจูดท่ี 36-43 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 

185,180 ตร.กม. ใหญ=เปVนอันดับ 90 ของโลก และเล็กกว=าไทย 3 เท=า อยู=ห=างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6,794 กม. 

 

อาณาเขต        

 ทิศเหนือ ติดกับตุรกี 899 กม. 

 ทิศใต@ ติดกับจอร:แดน 379 กม. และอิรัก 

 ทิศตะวันออก ติดกับอิรัก 599 กม. 
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 ทิศตะวันตก ติดกับเลบานอน 403 กม. อิสราเอล 83 กม. 

   และทะเลเมดิเตอร:เรเนียน 193 กม. 

 

ภูมิประเทศ  ท่ีราบสูงทะเลทรายก่ึงแห@งแล@ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร:เรเนียนเปVนพ้ืนท่ีป̀า 

ส=วนพ้ืนท่ีบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือและทางตอนใต@เปVนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสำคัญของประเทศ มีแม=น้ำยูเฟรติส

ไหลผ=านทางตะวันออก มีชายฝ34งแคบและหุบเขาทางตะวันตกของประเทศ  

 

ภูมิอากาศ  ร@อนแห@งแล@ง (อากาศทะเลทราย) ตอนกลางและทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูง  

ในฤดูร@อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 43 องศาเซลเซียส ชายฝ34งเมดิเตอร:เรเนียนอากาศช้ืน ทางเหนือมีฝนตกมาก  

ดามัสกัสมีอากาศหนาวเย็นและหิมะตกเปVนบางช=วง ฤดูร@อนเร่ิมต้ังแต= มิ.ย.-ส.ค. ฤดูฝน-หนาวเร่ิมต้ังแต= ธ.ค.-ก.พ. 

มีภัยธรรมชาติ คือ พายุทะเลทรายและพายุฝุ̀น 

 

ประชากร  18,275,704 คน (ปl 2564 ข@อมูลของธนาคารโลก) เปVนชาวอาหรับ 50% ชาวอลาวี 15% 

ชาวเค ิร :ด  10%  Levantine 10%  และอื ่น  ๆ ซึ ่งรวมถึงดรูซ, อิสมาอีลี , Imami, Nusairi, Assyrian, 

Turkoman และอาร:เมเนีย 15% อัตราส=วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปl) 31.39% วัยรุ=นถึง    

วัยกลางคน (15-64 ปl) 64.3% วัยชรา (65 ปlข้ึนไป) 4.31% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 75.2 ปl เพศชาย

ประมาณ 72.8 ปl เพศหญิงประมาณ 77.8 ปl อัตราการเกิด 20.7 คนต=อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย      

4 คนต=อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 7.37% (ประมาณการ ปl 2561) 

 

ศาสนา  อิสลาม 87% (ซุนนี 74% ท่ีเหลือ 13% เปVนอลาวี, อิสมาอีลี และชีอะฮ:) คริสต: 10% (ส=วนใหญ=

เปVนนิกายออร:ทอดอกซ:) และดรูซ 3%  

 

ภาษา  ภาษาอาหรับเปVนภาษาราชการ และมีการใช@ภาษาอ่ืน ๆ เช=น ภาษาเคิร:ด อาร:เมเนีย อราเมอิก 

เซอร:คาซเซีย ฝร่ังเศส และอังกฤษ 

 

การศึกษา  อัตราการรู@หนังสือ 86.4% ระบบการศึกษาในซีเรียมีพ้ืนฐานมาจากระบบการศึกษาของฝร่ังเศส 

โรงเรียนของรัฐเป�ดให@เรียนฟรีจนถึงเกรด 9 

 

การก0อต้ังประเทศ  สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 ฝร่ังเศสเข@าปกครองจังหวัดซีเรียของจักรวรรดิออตโตมาน 

(อุษมานียะฮ:) จนกระท่ังซีเรียได@รับเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือปl 2489 แต=ประเทศไร@เสถียรภาพจึงรวมประเทศ

กับอียิปต:เม่ือปl 2501 และจัดต้ังเปVนสหสาธารณรัฐอาหรับ (United Arab Republic) แต=รวมตัวได@เพียง 3 ปl 

ซีเรียก็ขอถอนตัวออกมาเมื่อปl 2504 ต=อมาเมื่อปl 2514 ซีเรียรวมประเทศอีกครั้งกับอียิปต:และลิเบีย 
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เปVนสหพันธ:สาธารณรัฐอาหรับ (Federation of Arab Republics) ซ่ึงหลังจากสหพันธ:สาธารณรัฐอาหรับ

สลายตัวลงในปl 2520 ซีเรียจึงมีสถานะเปVนสาธารณรัฐอาหรับซีเรียมาจนถึงป3จจุบัน  

 

วันชาติ 17 เม.ย. (เปVนวันท่ีได@รับเอกราชจากฝร่ังเศสเม่ือปl 2489) 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐภายใต@การปกครองโดยทหาร (ต้ังแต=ปl 2506) อำนาจอธิปไตยแบ=งเปVน 

3 ฝ̀าย ได@แก= ฝ̀ายบริหาร ฝ̀ายนิติบัญญัติ และฝ̀ายตุลาการ  

 ฝ̀ายบริหาร : ประธานาธิบดีบะชาร อัลอะซัด (ดำรงตำแหน=งต้ังแต= 17 ก.ค.2543) เปVนประมุขของ

ประเทศและมีอำนาจในการบริหารประเทศ ดำรงตำแหน=งวาระละ 7 ปl ไม=จำกัดวาระ โดยชนะการลงประชามติให@

ดำรงตำแหน=งประธานาธิบดีต=อจากบิดาใน 2 วาระแรก และชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีแบบมีผู@สมัคร

หลายคน ซ่ึงจัดเปVนคร้ังแรกในซีเรียเม่ือ 3 มิ.ย.2557 และชนะการเลือกต้ังเม่ือ 26 พ.ค.2564 สาบานตนเข@า

รับตำแหน=งเม่ือ 17 ก.ค.2564 (กำหนดการเลือกต้ังคร้ังต=อไปปl 2571) ทำให@ได@ดำรงตำแหน=งต=อเน่ืองเปVนวาระ

ท่ี 4 ประธานาธิบดีเปVนผู@แต=งต้ังรองประธานาธิบดี นรม. รอง นรม. และ ครม. รัฐบาลชุดป3จจุบันมี นรม.

Hussein Arnous เปVนผู@นำรัฐบาล (ได@รับแต=งต้ังเม่ือ 11 มิ.ย.2563) 

 ฝ̀ายนิติบัญญัติ : ใช@ระบบสภาเด่ียว คือ สภาประชาชน (Majlis al-Shaab) มีสมาชิก 250 คน 

สมาชิกมาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระดำรงตำแหน=ง 4 ปl การเลือกต้ังล=าสุดเม่ือ 19 ก.ค.2563 (กำหนดการ

เลือกต้ังคร้ังต=อไป คือ ปl 2567)   

 ฝ̀ายตุลาการ : ใช@กฎหมายท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายฝร่ังเศสและกฎหมายสมัยจักรวรรดิออตโต

มาน กฎหมายอิสลามใช@ในระบบศาลครอบครัว มีศาลพิเศษทางศาสนา ไม=ยอมรับการบังคับคดีของศาล

ยุติธรรมระหว=างประเทศ (ICJ) และมีศาลพลเรือน ประกอบด@วย ศาลฎีกา (ผู@พิพากษาได@รับการแต=งต้ังหรือ

ถอดถอนโดยประธานาธิบดี) ศาลรัฐธรรมนูญ (ตัดสินคดีความขัดแย@งทางรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ัง)  

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรคการเมืองหลัก คือ National Progressive Front (NPF) ซ่ึงประกอบด@วย

หลายพรรค เช=น พรรค Ba’ath ของประธานาธิบดีบะชาร อัลอะซัด พรรค Socialist Unionist Democrat พรรค 

Arab Socialist Union พรรค Syrian Communist และพรรค Social Nationalist   

 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจซีเรียตกต่ำจากหลายป3จจัย ได@แก= ความขัดแย@งภายในประเทศท่ียืดเย้ือมากว=า 10 ปl 

และต@องเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก มาตรการเข@มงวดทางการค@าจากนานาประเทศ เช=น 

สันนิบาตอาหรับ สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ท้ังยังได@รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของเลบานอน ท่ีเร่ิม   

เม่ือปลายปl 2562 เน่ืองจากเลบานอนเปVนแหล=งเงินตราต=างประเทศและศูนย:กลางทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของ

ซีเรีย รวมถึงกรณีการแพร=ระบาดของโรค COVID-19 ส=งผลให@ค=าเงินอ=อนตัวและการฟ��นฟูเศรษฐกิจประสบ

ความยากลำบากมากข้ึน  ท้ังน้ี เม่ือ 11 ต.ค.2565 อัตราแลกเปล่ียนค=าเงินอย=างไม=เปVนทางการสูงกว=า     

5,000 ปอนด:ซีเรียต=อดอลลาร:สหรัฐ เปVนคร้ังแรก โดยอัตราแลกเปล่ียนของทางการซีเรีย ต้ังแต= ก.ย.2565 อยู=ท่ี 

3,015 ปอนด:ซีเรียต=อดอลลาร:สหรัฐ ขณะท่ีก=อนเกิดสงครามกลางเมืองอยู=ท่ี 47 ปอนด:ซีเรียต=อดอลลาร:สหรัฐ 
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 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน  :  ปอนด:ซีเรีย (Syrian pounds) หรือ SYP 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 ดอลลารbสหรัฐ  :  3,015 ปอนด:ซีเรีย (ต.ค.2565 จากธนาคารกลางซีเรีย 

https://www.cb.gov.sy/) และ 1 ดอลลาร:สหรัฐ :  5,155 ปอนด:ซีเรีย (ต.ค.2565 จาก https://sp-today.com/en/) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 บาท  :  78.31 ปอนด:ซีเรีย (ต.ค.2565) เทียบจากอัตราแลกเปล่ียน

ของธนาคารกลางซีเรีย 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ:มวลรวมในประเทศ (GDP) : 22,163 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (ประมาณการปl 2561 ขององค:การสหประชาชาติ) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -3.4% (ประมาณการปl 2561 ของสหประชาชาติ) 

รายได@เฉล่ียต=อหัวต=อปl : 1,230 ดอลลาร:สหรัฐ (ประมาณการปl 2561 ของสหประชาชาติ) 

แรงงาน : 5,448,131 คน (ปl 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการว=างงาน : 10.6% (ปl 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราเงินเฟ¥อ : 200% (ปl 2563) 

ผลผลิตทางการเกษตร : ข@าวสาลี ข@าวบาร:เลย: นม มะกอก มะเขือเทศ ส@ม มันฝร่ัง นมแกะ และมะนาว  

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ป�โตรเลียม ส่ิงทอ การแปรรูปอาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ เหมืองฟอสเฟต และซีเมนต: 

ดุลการค@าระหว=างประเทศ : ขาดดุล 4,429 ล@านดอลลาร:สหรัฐ  

มูลค=าการส=งออก : 1,850 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (ประมาณการปl 2560) 

สินค@าส=งออก : น้ำมันมะกอก ย่ีหร=า พิสตาชิโอ มะเขือเทศ แอปเป�ล แพร: เคร่ืองเทศ (ปl 2562) 

คู=ค@าส=งออกท่ีสำคัญ : ซาอุดิอาระเบีย 23% ตุรกี 18% อียิปต: 14% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: 8% จอร:แดน 7% 

คูเวต 5% (ปl 2562) 

มูลค=าการนำเข@า : 6,279 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (ประมาณการปl 2560) 

สินค@านำเข@า : บุหร่ี อุปกรณ:ออกอากาศ (broadcasting equipment) แป¥งสาลี น้ำมันทานตะวัน ป�โตรเลียมกล่ัน 

คู=ค@านำเข@าท่ีสำคัญ : ตุรกี 27% จีน 22% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: 14% อียิปต: 5% 

คู=ค@าสำคัญ : ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: และอียิปต: 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ป�โตรเลียม ฟอสเฟต แหล=งแร=โครเมียม แมงกานีส เหล็ก สังกะสี ยางมะตอย เกลือหิน 

หินอ=อน ยิปซัม และพลังงานน้ำ 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร : ไม=ปรากฏข@อมูลงบประมาณด@านการทหาร ประกอบด@วย ทบ. ทร. ทอ. และ บก.

ป¥องกันภัยทางอากาศ มีประธานาธิบดีเปVน ผบ.ทหารสูงสุด มีกำลังพลท้ังหมดประมาณ 169,000 นาย ผู@ชาย

ต@องเข@ารับการเกณฑ:ทหารเม่ืออายุ 18 ปl โดยอยู=ในกองทัพเปVนระยะเวลา 30 เดือน 
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 ยุทโธปกรณbสำคัญ : ไม=ทราบจำนวนยุทโธปกรณ:ท่ีแน=นอน แต=มีความหลากหลาย เช=น รถถัง 

ยานยนต:หุ@มเกราะ รถเกราะสายพานลำเลียง ป�นใหญ= (122-300 มม.) ป�นต=อต@าน ถ. อากาศยานไร@คนขับ 

เรือตรวจการณ:ชายฝ34ง 32 ลำ เคร่ืองบินรบรุ=นต=าง ๆ 221 เคร่ือง และเฮลิคอปเตอร:รุ=นต=าง ๆ 105 เคร่ือง 

 กำลังพลรวม : ทหาร 169,000 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 100,000 นาย โดยทหารแยกเปVน 

ทบ. 130,000 นาย  ทร. 4,000 นาย  และ ทอ. 15,000 นาย บก.ป¥องกันภัยทางอากาศ 20,000 นาย 

 นอกจากน้ี ยังมีกลุ=ม กกล.ติดอาวุธอ่ืน ๆ ในซีเรีย ท่ีเปVนฝ̀ายต=อต@านรัฐบาล เช=น กลุ=ม Syrian 

National Army & National Front for Liberation ประมาณ 70,000 คน กลุ=ม Syrian Democratic Forces 

ประมาณ 50,000 คน กลุ=ม Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ประมาณ 10,000 คน และกลุ=ม Guardians of 

Religion (Huras al-Din) ประมาณ 2,500 คน 

  

ปgญหาด#านความม่ันคง  

 1. ป3ญหาด@านมนุษยธรรม การเข@าถึงความช=วยเหลือด@านมนุษยธรรมทำได@ยาก โดยเฉพาะ

อย=างย่ิงในบางพ้ืนท่ี เช=น จ.อิดลิบซ่ึงเปVนฐานท่ีม่ันของฝ̀ายต=อต@านรัฐบาล ส=ง และปรากฏรายงานว=าหลายพ้ืนท่ี

มีการปฏิบัติต=อประชาชนอย=างไม=เหมาะสม มีการค@ามนุษย: และค@ายาเสพติด นอกจากน้ี จำนวนผู@พลัดถ่ินฐาน

ภายในประเทศยังมีมากกว=า 6 ล@านคน 

 2. ป3ญหาความม่ันคงทางอาหาร เน่ืองจากการสู@รบภายในท่ียืดเย้ือนานกว=า 10 ปl ทำให@    

การเพาะปลูกทำได@ยาก ซ้ำเติมด@วยภาวะฝนแล@งต=อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) 

ทำให@ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณน@อย ประกอบกับมาตรการคว่ำบาตรจากหลายประเทศและเศรษฐกิจ   

ท่ีตกต่ำทำให@อาหารมีราคาแพงข้ึน ประชาชนเข@าถึงอาหารได@ยากข้ึน รวมถึงกรณีความขัดแย@งระหว=างรัสเซีย

กับยูเครน เน่ืองจากรัสเซียเปVนแหล=งนำเข@าธัญพืชท่ีสำคัญของซีเรีย การสู@รบทำให@การขนส=งธัญพืชชะงักงัน

และมีการเพาะปลูกลดลง 

 3. ป3ญหาเศรษฐกิจท่ีตกต่ำจากมาตรการคว่ำบาตรจากหลายประเทศต้ังแต=ปl 2554 ผลกระทบ

จากวิกฤตทางการเงินของเลบานอนต้ังแต=ปลายปl 2562 (เลบานอนเปVนช=องทางหลักด@านการเงินของซีเรีย) และ

ผลกระทบด@านเศรษฐกิจจากการแพร=ระบาดของโรค COVID-19 ล@วนเปVนอุปสรรคต=อการฟ��นฟูเศรษฐกิจของซีเรีย 

 

สมาชิกองคbการระหว0างประเทศ  ABEDA, AFESD, AL (ระงับสมาชิกภาพ เม่ือปl 2554) , AMF (ระงับสมาชิก

ภาพ เม่ือปl  2554), CAEU, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, ICSID, IDA, IDB (ระงับ

สมาชิกภาพ เม่ือปl 2555), IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, 

LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC (ระงับสมาชิกภาพ เม่ือปl 2555), OPCW (ระงับสมาชิกภาพ เม่ือปl 2564), 

UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WBG, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, 

WMO, WTO (ผู@สังเกตการณ:) 
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การขนส0งและโทรคมนาคม   ท=าอากาศยาน 90 แห=ง ในจำนวนนี้เปVนท=าอากาศยานนานาชาติ 3 แห=ง 

ที่ดามัสกัส อเลปโป และลาตะเกีย ลานจอดเฮลิคอปเตอร: 6 แห=ง ถนนมีระยะทาง 69,873 กม. ทางรถไฟ      

มีระยะทาง 2,052 กม. มีทางรถไฟเช่ือมระหว=างประเทศไปยังอิรัก จอร:แดน และตุรกี ท=าเรือท่ีสำคัญ ได@แก= 

ท=าเรือ Baniyas ท=าเรือ Latakia และท=าเรือ Tartus การโทรคมนาคม มีดาวเทียม Intelsat 1 ดวง และ 

Intersputnik 1 ดวง โทรศัพท:พื้นฐานให@บริการประมาณ 2.85 ล@านเลขหมาย โทรศัพท:เคลื่อนที่ 19.38 

ล@านเลขหมาย (ประมาณการปl 2563) รหัสโทรศัพท:ทางไกลระหว=างประเทศ +963 จำนวนผู@ใช@อินเทอร:เน็ต 

5.48 ล@านคน รหัสอินเทอร:เน็ต .sy  

 

การเดินทาง   สายการบินของไทยไม=มีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ดามัสกัส เช=นเดียวกับสายการบิน Syrian Airline 

ไม=มีเท่ียวบินตรงมายังกรุงเทพฯ เวลาท่ีซีเรียช@ากว=าไทย 4 ชม. นักท=องเท่ียวไทยเดินทางเข@าซีเรียต@องขอรับการ

ตรวจลงตรา ค=าธรรมเนียมตรวจลงตราแบบ single entry อยู=ได@ 90 วัน นับจากวันท่ีได@รับการตรวจลงตรา 

เว็บไซต:การท=องเท่ียว http://www.syriatourism.org/en 

 

สถานการณbสำคัญท่ีน0าติดตาม   

 1) ความพยายามในการฟ��นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลซีเรีย 

 2) การฟ��นฟูความสัมพันธ:ระหว=างซีเรียกับกลุ=มฮะมาสของปาเลสไตน: ซ่ึงอาจนำไปสู=        

การเคล่ือนไหวอย=างมีนัยยะสำคัญในภูมิภาค 

 3) ท=าทีของซีเรียต=อการโจมตีพ้ืนท่ีในซีเรียอย=างต=อเน่ืองของอิสราเอล 

 

ความสัมพันธbไทย-ซีเรีย : 

 ความสัมพันธ:ด@านการทูต 

 ไทยกับซีเรียสถาปนาความสัมพันธ:อย=างเปVนทางการเม่ือ 10 ม.ค.2499 แต=ยังมิได@จัดต้ัง สอท. 

โดยไทยมีกงสุลใหญ=กิตติมศักด์ิประจำซีเรีย และซีเรียมีกงสุลกิตติมศักด์ิประจำประเทศไทยเช=นกัน 

 ความสัมพันธ:ทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือปl 2564 การค@าระหว=างไทย-ซีเรีย มีมูลค=า 32.37 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (1,028.18 ล@านบาท) 

ไทยส=งออกให@ซีเรีย 32.33 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (1,026.94 ล@านบาท) และนำเข@าจากซีเรีย 0.04 ล@านดอลลาร:สหรัฐ 

(1.24 ล@านบาท) โดยไทยได@เปรียบดุลการค@าซีเรีย 32.29 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (1,025.70 ล@านบาท) และในช=วง 

ม.ค.-ก.ย.2565 การค@าไทย-ซีเรีย มีมูลค=า 12.39 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (427.95 ล@านบาท) ไทยส=งออก 12.36 

ล@านดอลลาร:สหรัฐ (427.04 ล@านบาท) และนำเข@า 0.03 ล@านดอลลาร:สหรัฐ (0.91 ล@านบาท)  

 สินค@าท่ีไทยส=งออกไปซีเรีย ปl 2564 ได@แก= ไม@และผลิตภัณฑ:ไม@ ข@าว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 

ผลิตภัณฑ:ยาง และผลิตภัณฑ:ข@าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอ่ืน ๆ และในช=วง ม.ค.-ก.ย.2565 ได@แก= อาหารทะเล

กระปองและแปรรูป ข@าว ผลิตภัณฑ:ยาง ยางพารา ของเบ็ดเตล็ดทำด@วยโลหะสามัญ 
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 สินค@าท่ีไทยนำเข@า ปl 2564 ได@แก= ผลิตภัณฑ:ส่ิงทออ่ืน ๆ  ผ@าผืน เคร่ืองใช@และเคร่ืองตกแต=ง

ภายในบ@านเรือน สินค@าทุนอ่ืน ๆ และสัตว:มีชีวิตไม=ได@ทำพันธุ: และในช=วง ม.ค.-ก.ย.2565 ได@แก= เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช@เก่ียวกับวิทยาศาสตร: การแพทย: สัตว:มีชีวิตไม=ได@ทำพันธุ: ผลิตภัณฑ:ส่ิงทออ่ืน ๆ เคร่ืองใช@และเคร่ือง

ตกแต=งภายในบ@านเรือน และผ@าผืน  ท้ังน้ี เม่ือปl 2564 ไม=ปรากฏข@อมูลว=ามีคนไทยอาศัยอยู=ในซีเรีย  

 ด@านการท=องเท่ียว ปl 2561 นักท=องเท่ียวซีเรียเดินทางมาไทย มีจำนวน 4,470 คน และในช=วง 

ม.ค.-ส.ค.2562 มีจำนวน 2,853 คน  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหว=างไทยกับซีเรีย-ความตกลงว=าด@วยบริการการบินระหว=างไทยกับซีเรีย    

(ลงนามเม่ือ 18 ม.ค.2535) 

 

------------------------------------------------ 
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นายบะชาร อัลอะซัด 

(Bashar al-Assad) 
 

ตำแหน0ง    ประธานาธิบดีซีเรีย 
 

เกิด  11 ก.ย.2508 (อายุ 58 ปl/ปl 2566) ท่ีดามัสกัส ซีเรีย เปVนบุตรชายคนท่ี 2   

(พ่ีน@อง 5 คน) ของอดีตประธานาธิบดีฮาฟ�ซ อัลอะซัด 
 

ศาสนา    อิสลาม (ชีอะฮ:อลาวี) 
 

สถานภาพ   สมรสกับนางอัสมา อัลอัครอส มีบุตร 3 คน ได@แก= ฮาฟ�ซ ซัยน: และกะรีม 

 

การศึกษา     

ปl 2531     - ปริญญาตรีแพทยศาสตร: (จักษุแพทย:) จากมหาวิทยาลัยดามัสกัส  

ปl 2537  - ศึกษาท่ีสถาบันทหารท่ีเมืองฮัมส: ซีเรีย หลังจากพ่ีชาย ซ่ึงถูกวางตัวเปVน

ประธานาธิบดีต=อจากบิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต: 
 

ประวัติการทำงาน  

ปl 2535-2537   - แพทย:ประจำบ@านท่ีโรงพยาบาลเซนต:แมร:รี สหราชอาณาจักร 

ปl 2537-2542    - เข@ารับราชการทหาร 

 

ประวัติทางการเมือง 

17 ก.ค.2543-ป3จจุบัน - ดำรงตำแหน=งประธานาธิบดีต=อจากบิดา และชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดี 

ซีเรียแบบมีผู@สมัครหลายคน ซ่ึงจัดเปVนคร้ังแรกในซีเรียเม่ือ 3 มิ.ย.2557      

ด@วยคะแนนเสียง 88.7% จากน้ันชนะการเลือกต้ังและดำรงตำแหน=ง

ประธานาธิบดีต=อเน่ืองมาตลอด โดยการเลือกต้ังเม่ือ 26 พ.ค.2564 ชนะด@วย

คะแนนเสียง 95%  

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีซีเรีย 

 

ประธานาธิบดี      Bashar al-Assad 

รองประธานาธิบดี     Najah al-Attar 

นรม.        Hussein Arnous 

รอง นรม.       Ali Abdullah Ayoub, Gen. 

รมว.กิจการประธานาธิบดี     Mansour Fadlallah Azzam 

รมว.กระทรวงกลาโหม     Ali Abdullah Ayoub, Gen. 

รมว.กระทรวงการต=างประเทศ    Faysal Al-Miqdad, Dr. 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Mohammad Khaled al-Rahmoun, Maj. Gen. 

รมว.กระทรวงยุติธรรม     Ahmad al-Sayyed 

รมว.กระทรวงการคลัง     Kenan Yaghi, Dr. 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการค@าต=างประเทศ  Mohammad Samer al-Khalil, Dr. 

รมว.กระทรวงการค@าภายในและการคุ@มครองผู@บริโภค Amro Salem, Dr. 

รมว.กระทรวงเกษตรและการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร Mohammad Hassan Qatana 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ    Tammam Raad, Dr. 

รมว.กระทรวงการไฟฟ¥า     Ghassan al-Zamel 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม    Ziyad Sabbagh 

รมว.กระทรวงน้ำมันและทรัพยากรสินแร=   Bassam Tu’ma 

รมว.กระทรวงสารนิเทศ     Boutros Al-Hallaq, Dr. 

รมว.กระทรวงการส่ือสารและเทคโนโลยี   Iyad Mohammad al-Khatib 

รมว.กระทรวงคมนาคม     Zouhair Khzeim 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและการเคหะ   Suhail Mohammad Abdullatif 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Hassan al-Ghabbash, Dr. 

รมว.กระทรวงการปกครองท@องถ่ิน    Hussein Makhlouf 

รมว.กระทรวงกิจการสังคม    Muhammad Seif Al-Din 

รมว.กระทรวงการท=องเท่ียว    Mohammad Rami Radwan Martini 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม     Lubana Mshaweh, Dr. 

รมว.กระทรวงศาสนสมบัติ    Mohamed Abdel Sattar El-Sayed, Dr. 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Darem Tabbaa, Dr. 

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา    Bassam Bashir Ibrahim, Dr. 

รมว.กระทรวงการบริหารการพัฒนา   Salam Mohammad al-Saffaf, Dr. 

รมต.แห=งรัฐด@านกิจการส่ิงแวดล@อม    Nazira Farah Sarkis 
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รมต.แห=งรัฐ       Mohammad Fayez al-Barasha 

รมต.แห=งรัฐ       Abdallah Abdallah 

รมต.แห=งรัฐ       Diala Barakat, Dr. 

 

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

 (ต.ค.2565) 


