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สาธารณรัฐตุรก ี

(Republic of Turkey) 

 
 

เมืองหลวง อังการา 

 

ท่ีตั้ง อยูบนคาบสมุทรบอลขาน ทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปยุโรป และทางตะวันตกเฉียงใตของ

ทวีปเอเชีย ดินแดนมีรูปรางคลายสี่เหลี่ยมผืนผา ความยาวมากกวา 1,600 กม. และกวาง 800 กม. พ้ืนท่ี 

783,562 ตร.กม. (รวมทะเลสาบและเกาะ) ชายฝงทะเลยาว 7,200 กม. 

 

อาณาเขต  

  ทิศเหนือ  ติดกับทะเลดำ 

 ทิศตะวันออก  ติดกับจอรเจีย อารเมเนีย อาเซอรไบจาน และอิหราน 

 ทิศใต  ติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

 ทิศตะวันตก  ติดกับกรีซ บัลแกเรีย และทะเลอีเจียน 
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ภูมิประเทศ ตุรกีเปนประเทศสองทวีป อยูในทวีปเอเชียและยุโรป มีสภาพภูมิประเทศหลากหลาย ฝงเอเชีย

ครอบคลุม 97% ของคาบสมุทรอนาโตเลีย ตอนกลางของประเทศเปนท่ีราบสูง ทางตะวันออกเปนภูเขา และ

เปนตนน้ำของแมน้ำสำคัญหลายสาย เชน ไทกริสยูเฟรตีส และอารัส โดยมียอดเขาอารารัตซ่ึงเปนจุดสูงสุด 

5,165 ม. สวนฝงยุโรป ตั้งอยูบนคาบสมุทรบอลขาน (3%) มีทะเลลอม 3 ดาน ไดแก ทะเลอีเจียนทางตะวันตก 

ทะเลดำทางเหนือ และทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางใต รวมถึงทะเลมารมะราในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ ตุรกี

ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรการคาสำคัญ เปนประตูสู 4 อนุภูมิภาค ไดแก ตะวันออกกลาง แอฟริกาตอนเหนือ 

สหภาพยุโรป และยุโรปตะวันออก 

 

ภูมิอากาศ มี 4 ฤด ูภูมิอากาศในเขตตาง ๆ แตกตางกันมาก บางเขตเปนฤดูรอน แตบางเขตอาจมีหิมะปกคลุม          

ฤดูรอนอยูในชวง มิ.ย.-ก.ย. (รอนท่ีสุดคือ ก.ค.และ ส.ค.) เดือนท่ีเหมาะแกการไปทองเท่ียวคือ เม.ย.-พ.ค. และ 

ก.ย.-ต.ค. สวนฤดูหนาวอยูในชวง ธ.ค.-มี.ค.  

 

ประชากร 84,339,067 คน (ป 2563) เพ่ิมข้ึน 1.09% เปนชาวเติรก 70-75% เคิรด 19% อ่ืน ๆ 7-12% 

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 23.94% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 67.07% 

และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 8.98% อัตราการเกิด 15.5 คน ตอ 1,000 คน อัตราการตาย 5.5 คน ตอ 1,000 คน 

อายุขัยเฉลี่ย 78.5 ป เพศชาย 75.6 ป เพศหญิง 81.2 ป 

 

ศาสนา  อิสลาม 99.8% (นับถือนิกายซุนนี 77.5%) อ่ืน ๆ 0.2% (สวนใหญนับถือศาสนาคริสตและ

ศาสนายูดาห) 

 

ภาษา  ภาษาตุรกีหรืออนาโดหลุ เปนภาษาประจำชาติและภาษาราชการ นอกจากนี้ ยังมีภาษา

เคิรดและภาษาอาหรับ 

 

การศึกษา งบประมาณรายจายดานการศึกษา 6% ของ GDP (ป 2563) 

 

การกอตั้งประเทศ 

 หลังสิ้นสุดจักรวรรดิออตโตมันเม่ือป 2466 (สุลตานมะหมัดท่ี 6 เปนสุลตานพระองคสุดทาย) 

นายมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก ผูนำขบวนการแหงชาติตุรกีในสงครามประกาศเอกราชตุรกี เอาชนะกองทหาร

ของฝายไตรภาคี และนำไปสูการปลดปลอยประเทศ และการกอตั้งสาธารณรัฐตุรกีเมื่อ 29 ต.ค.2466 โดย

นายมุสตาฟาเปนประธานาธิบดีคนแรก และไดเปลี่ยนแปลงประเทศจากจักรวรรดิออตโตมัน เปนรัฐชาติสมัยใหม

ท่ีเปนประชาธิปไตยและไมอิงศาสนา 

 

วันชาติ 29 ต.ค.  
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การเมือง เปนสาธารณรัฐท่ีแยกศาสนาออกจากการเมือง (secular state) ตุรกีเปนประเทศท่ีมีความ

เปนประชาธิปไตยมากที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศมุสลิมอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง มีการแกไขรัฐธรรมนูญเม่ือ

ป 2560 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย เปนระบอบประธานาธิบดี 

ซึ่งประธานาธิบดีเปนผูมีอำนาจสูงสุด มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 2 รอบ ในกรณีท่ีไมมีผูไดรับเลือกดวย

คะแนนเกินกวา 50%  มีวาระ 5 ป ดำรงตำแหนงได 2 สมัยติดตอกัน โดยยกเลิกตำแหนง นรม.    

  ปจจุบัน นาย Recep Tayyip Erdoğan ดำรงตำแหนงประธานาธิบดี โดยชนะการเลือกตั้งเม่ือ 

24 มิ.ย.2561 เขาดำรงตำแหนงประธานาธิบดีตุรกีคนแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม  

  ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีตุรกีมีอำนาจในการบริหารในฐานะประมุขและหัวหนารัฐบาล   

 ฝายนิติบัญญัติ : ตุรกีจัดการเลือกตั้งรัฐสภาภายใตระบอบประธานาธิบดีเปนครั้งแรกเม่ือ 24 

มิ.ย.2561 มีการปรับเพิ่มจำนวนสภาแหงชาติ (Grand National Assembly) จาก 550 คน เปน 600 คน 

และกำหนดวาระการดำรงตำแหนงจาก 4 ป เปน 5 ป เพ่ือใหสอดคลองกับการเลือกต้ังและวาระการดำรงตำแหนง

ของประธานาธิบดี สวนการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งตอไปจะจัดข้ึนพรอมกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2566   

 พรรคการเมือง : พรรคที่สำคัญคือ 1) พรรค Justice and Development (AK) 2) พรรค 

Nationalist Movement Party (MHP) แนวชาตินิยม 3) พรรค Republican People’s Party (CHP) 

4) พรรค İYİ Party 5) Felicity Party และ 6) พรรค Peoples’ Democratic Party (HDP) พรรคของชาวเคิรด   

  ฝายตุลาการ : ประกอบดวย 1) ศาลยุติธรรมท่ัวไปทำหนาท่ีเชนเดียวกับศาลชั้นตนจะมีอยูใน

ทุกเมือง 2) ศาลอุทธรณสำหรับคดีอาญาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำหรับอุทธรณคดีดานการปกครอง

หรือคดีภาครัฐ และ 3) ศาลสูงสุดทำหนาท่ีเชนเดียวกับศาลฎีกา 

    

เศรษฐกิจ โครงสรางดานเศรษฐกิจของตุรกีเนนรายไดจากการผลิตเพ่ือสงออกและการทองเท่ียวเปน

หลัก โดยใหความสำคัญกับตลาดตางประเทศ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสุขภาพ การวิจัยและพัฒนา

ดานการตลาดและผลิตภัณฑใหเปนท่ียอมรับของตลาดตางประเทศ และสรางความเชื่อม่ันเพ่ือดึงดูดนักลงทุน

จากตางประเทศ เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท้ังนี้ คาดการณวาเศรษฐกิจของตุรกีจะขยายตัวท่ี 4.8% ในป 2564 แมอัตราเงินเฟอยังสูงเปน

อุปสรรคสำคัญตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ  

 

  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ลีราตุรกี (TRY)  

  อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ลีราตุรกี : 0.10 ดอลลารสหรัฐ 

  อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 ลีราตุรกี : 3.39 บาท (ต.ค.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 720,101 ลานดอลลารสหรัฐ (ธนาคารโลก) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.75% 
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รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 27,780 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 32.31 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 13.11% 

อัตราเงินเฟอ : 12.28% 

มูลคาการสงออก :  169,657 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : ชิ้นสวนยานยนต เสื้อผาและสิ่งทอ อาหาร ผลิตภัณฑเหล็กท่ีใชในอุตสาหกรรม และ

อุปกรณการขนสง 

มูลคาการนำเขา : 219,514 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : เครื่องจักร เคมีภัณฑ สินคาก่ึงสำเร็จรูป น้ำมันและกาซธรรมชาติ และอุปกรณการขนสง 

คูคาสำคัญ : เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ อิรัก อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน เนเธอรแลนด อิสราเอล และรัสเซีย 

 

การทหาร กองทัพตุรกี (Turkish Armed Forces-TSK) มีกำลังพลป 2563 จำนวน 355,220 นาย 

ทบ. 260,200 นาย ทร. 45,000 นาย ทอ. 50,000 นาย กกล.สำรอง 378,700 นาย งบประมาณดานการทหาร

เม่ือป 2563 เทากับ 2.7725% ของ GDP มีการใชจายเพ่ิมข้ึนจากงบประมาณดานการทหารป 2562 ถึง 6.5% 

ซ่ึงเปนผลมาจากการประจำการกองกำลังทางทหารและเพ่ิมกิจกรรมทางทหารในประเทศท่ีเกิดสงคราม เชน 

ซีเรีย อิรัก ลิเบีย การประจำการเรือรบในพื้นที่พิพาทบริเวณทะเลอีเจียนและทะเลเมดิเตอรเรเนียน และ

การพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหาร โดยมีเปาหมายเพ่ิมศักยภาพการปองกันประเทศ การเปนแหลงผลิต

ยุทโธปกรณ และสรางบทบาทนำดานการสงออกยุทโธปกรณ 

  

ปญหาดานความม่ันคง 

1) ภัยคุกคามจากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติท่ีใชตุรกีเปนทางผานเพ่ือเขาสูทวีปยุโรป  

2) ภัยคุกคามจากฝายตอตานรัฐบาล โดยเฉพาะเครือขาย Gülen และพรรคแรงงานชาวเคิรด 

(Partiya Kakeren Kurdistan-PKK) ทางตะวันออกเฉียงใตของตุรกี 

  3)  ประเด็นเรื่องการเปดรับผูลี้ภัยจากภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาท่ีตองการอพยพ

มายังยุโรป 

 4) ความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศกับมหาอำนาจหลายฝาย โดยเฉพาะประเทศตะวันตก 

เชน สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส นิวซีแลนด รวมถึงกลุมประเทศพันธมิตรกลุมสมาชิกองคการสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือ (NATO) จากกรณีการออกแถลงการณเรียกรองใหตุรกีปลอยตัวนักเคลื่อนไหวชาวฝรั่งเศส 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  ที่สำคัญ ไดแก UN, OIC, NATO, WTO, OECD และปจจุบัน ตุรกีอยูใน

กระบวนการเจรจาเพ่ือเขาเปนสมาชิก EU 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความเชี่ยวชาญในดานพลังงาน เฉพาะอยางยิ่ง ในสาขาการคาน้ำมัน การบรหิาร

จัดการทอขนสงน้ำมันระหวางประเทศ และกำลังผลักดันสูการเปน Energy Corridor ดานการบริหารจัดการ

ทอขนสงน้ำมันระหวางประเทศ ปจจุบันมีทอลำเลียงกาซ ระยะทาง 12,874 กม. ทอลำเลียงน้ำมัน ระยะทาง 

3,038 กม. ตลอดจนมีความชำนาญดานอุตสาหกรรมกอสราง และยานยนต 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  ดานการขนสง มีทาอากาศยาน 98 แหง เปนทาอากาศยานนานาชาติ 35 แหง 

โดยตุรกีเริ่มเปดใชทาอากาศยานนานาชาติ Istanbul New Airport ท่ีอิสตันบูล เปนอากาศยานนานาชาติท่ีมี

ขนาดใหญท่ีสุดในโลกในเรื่องจำนวนผูโดยสารท่ีรองรับไดในแตละป และหากเปดครบท้ังโครงการในป 2571 

จะรองรับผูโดยสารไดถึง 200 ลานคน ลานจอด ฮ. 20 แหง และทาเรือ 629 แหง เสนทางรถไฟระยะทาง 

10,315 กม. ถนนระยะทาง 247,553 กม. ดานการโทรคมนาคม ป 2563 (Turkstat) มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ

ประมาณ 12.448 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนที่ 82.128 ลานเลขหมายผานระบบสายเคเบิลใยแกว

นำแสง ดิจิทัล วิทยุไมโครเวฟ และดาวเทียม รหัสโทรศัพท +90 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตแบบลงทะเบียน 

77.67% ของประชากรท้ังหมด รหัสอินเทอรเน็ต .tr 

 

การเดินทาง เว็บไซตดานการทองเท่ียว http://www.goturkeytourism.com/ การขอรับการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทาง (วีซา) คนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางท่ัวไปเขาตุรกีไมตองขอรับการตรวจลงตราโดยสามารถพำนัก

ไดไมเกิน 30 วัน สวนผูถือหนังสือเดินทางราชการสามารถพำนักไดไมเกิน 90 วัน สายการบินไทยและสายการบิน 

Turkish Airlines ใหบริการบินตรง กรุงเทพฯ-อิสตันบูล และอิสตันบูล-กรุงเทพฯ ทุกวัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 

9-11 ชม. และสายการบิน Turkish Airlines เพ่ิมเสนทางบินอิสตันบูล-ภูเก็ต กับ ภูเก็ต-อิสตันบูล สัปดาหละ 

4 เท่ียวบิน แตระงับการบินชั่วคราวชวงวิกฤติ COVID-19 เวลาของตุรกีชากวาไทยประมาณ 4 ชม. ในชวง 

เม.ย.-ต.ค. และชากวาไทยประมาณ 5 ชม. ในชวง พ.ย.-มี.ค.  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศของรัฐบาลตุรกีและคะแนนนิยมของ

ประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdoğan กอนการเลือกต้ังท่ีอาจจะมีข้ึนในป 2566 ซ่ึงตรงกับครบรอบ 100 ปการ

กอตั้งสาธารณรัฐตุรกียุคใหม 

  2. การจัดการปญหาความม่ันคงและการกอการราย เชน การปราบปรามเครือขาย Gülen 

ในตางประเทศ ภัยคุกคามจากกลุมกอการรายและกลุมหัวรุนแรงสุดโตง ความขัดแยงกับกลุมติดอาวุธชาวเคิรด   

 3. การฟนฟูเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว 

อัตราเงินเฟอท่ีสูงข้ึน และการออนคาอยางรุนแรงของคาเงินลีรา 

 4. ความสัมพันธทวิภาคีกับประเทศตะวันตก เฉพาะอยางยิ่งตอกลุม NATO จากกรณี

ตุรกีขับไล ออท.ประเทศ ตต. 10 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา เดนมารก ฟนแลนด 

เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย และสวีเดน และประกาศใหเปนบุคคลที่ไมพึงปรารถนา (persona 

non grata) 
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 5. บทบาททางทหารของตุรกีท่ีขยายอิทธิพลเขาไปในพ้ืนท่ีพิพาทสำคัญของโลก เชน ลิเบีย 

โซมาเลีย ซีเรีย นากอรโน-คาราบัค 

 6. บทบาทตุรกีในดานมนุษยธรรมระหวางประเทศ อาทิ การเปดรับผูลี้ภัย การใหความ

ชวยเหลือชาวโรฮีนจา  

 

ความสัมพันธไทย-ตุรกี 

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 12 พ.ค.2501 โดยเพ่ิงฉลองความสัมพันธครบรอบ 60 ป 

เม่ือป 2561 ความสัมพันธระหวางกันโดยท่ัวไปเปนไปอยางราบรื่น โดยตุรกีใหความสำคัญกับไทย ในฐานะ

ประเทศหนึ่งท่ีมีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสนับสนุนกลุมอาเซียนมาโดยตลอด เนื่องจากมี

ความสัมพันธทางการคากับกลุมประเทศมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน  

และเขาเปนคูเจรจาเฉพาะสาขากับอาเซียนเมื่อป 2560 ขณะที่การเจรจาความตกลงการคาเสรี (FTA) 

ระหวางไทยกับตุรกี ครั้งที่ 7 เมื่อ เม.ย.2564 ผานระบบทางไกล สามารถสรุปผลการยกรางความตกลง FTA 

รวม 4 บท จากทั้งหมด 14 บท เชน บทวาดวยความโปรงใส บทเรื่องการระงับขอพิพาท สวนบทที่ยังไม

สามารถสรุไปได อาทิ บทวาดวยมาตรการเยียวยาทางการคา บทวาดวยมาตรการที่เปนอุปสรรคทางเทคนิด

ตอการคา บทวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยที่ประชุมกำหนดเปาหมายบรรลุการเจรจา 

FTA ภายในป 2565 

 ความสัมพันธทางดานการคา ตุรกีถือเปนตลาดท่ีสำคัญของไทย โดยเฉพาะการเปนเปาหมาย

การขยายตลาดอาหารฮาลาลของไทยไปสูสหภาพยุโรป (EU)  เม่ือป 2563 ตุรกีเปนคูคาอันดับท่ี 35 ของไทย

ในตลาดโลก มีมูลคาการคา 41,607.67 ลานบาท ลดลง 8.66%  โดยมูลคาการสงออกของไทยอยูท่ี 29,490.54 

ลานบาท มูลคาการนำเขา 12,117.13 ลานบาท และไดดุลการคา 17,373.41 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ

ของไทย เชน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เสนใยประดิษฐ 

เมล็ดพลาสติก ยางพารา และผลิตภัณฑยาง สินคานำเขาสำคัญของไทย เชน เคมีภัณฑ เครื่องจักรกล

และสวนประกอบ เสื้อผาสำเร็จรูป เครื่องประดับอัญมณี เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและ

สวนประกอบยานยนต 

 ขอตกลงสำคัญ ไดแก ความตกลงทางการคาระหวางไทย-ตุรกี ความตกลงวาดวยการบริการ

เดินอากาศระหวางไทย-ตุรกี ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทาง

ราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-ตุรกี 

ความตกลงทางวัฒนธรรมไทย-ตุรกี ขอตกลงระหวาง กต.ไทยกับ กต.ตุรกี ความตกลงวาดวยความรวมมือ

ดานสิ่งแวดลอม ความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนตางตอบแทน บันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือดานมาตรฐานอุตสาหกรรม ความตกลงเพ่ือความรวมมือดานการทองเท่ียว โครงการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมอันเปนผลมาจากความตกลงทางวัฒนธรรมไทย-ตุรกี และ Turkish-Thai Parliamentary 

Friendship Group of the Turkish Grand National Assembly และความตกลงเก่ียวกับการโอนตัว

ผูกระทำผิดและความรวมมือดานงานยุติธรรม 

--------------------------------------------- 
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Recep Tayyip Erdoğan 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีตุรกี 

 

เกิด 26 ก.พ.2497 (อายุ 68 ป/ป 2565) ท่ีเขต Kasimpasa อิสตันบูล 

 

การศึกษา ปริญญาดานเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marmara 

 

สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนาง Emine เม่ือ 4 ก.ค. 2521 มีบุตร 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2510-2523 - เปนนักฟุตบอลก่ึงอาชีพถึง 16 ป และทำงานในบริษัทขนสงทองถ่ินของอิสตันบูล  

  จนกระท่ังชวงหลังเหตุการณรัฐประหาร 12 ก.ย.2523 ไดเขาทำงานภาคเอกชน  ป 

2525 - รับราชการทหาร 

 

ประวัติทางการเมือง   

ป 2513  - สมาชิกพรรค Islamist National Salvation หรือ Milli Selamet Partisi ซ่ึงเปน 

  พรรคการเมืองมุสลิมของนาย Necmettin Erbakan อยางไรก็ดี เหตุการณ

  รัฐประหารเม่ือป 2523 ทำใหพรรคการเมืองตาง ๆ ถูกยุบพรรค ซ่ึงรวมถึงพรรค 

  ดังกลาวดวย      

ป 2526  - กอตั้งพรรคการเมืองใหมรวมกับอดีตสมาชิกพรรค Islamist National Salvation  

   โดยใชชื่อพรรค Welfare หรอื Refah Partisi  

ป 2528   - ประธานพรรค Welfare ของเมืองอิสตันบูล 

ป 2530-2533  - ลงสมัครชิงตำแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหลายสมัย 

ป 2537  - ผูวาการเมืองอิสตันบูล และประธานสภาทองถ่ินเมืองอิสตันบูล 
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ป 2539  - เปลี่ยนชื่อพรรค Welfare เปนพรรค Virtue และ Fazilet Partisi เพ่ือไมใหขัดกับ

  รัฐธรรมนูญ และหลักการปกครองของตุรกีท่ีแบงแยกศาสนาจากการเมือง  

  (secularism)   

ป 2541 - ถูกตัดสินจำคุกเปนเวลา 10 เดือน แตไดรับการลดหยอนเหลือ 4 เดือน 

  (มี.ค.-ก.ค.2542) ในขอหาอานโคลงกลอน ท่ีมีเนื้อหายุยงใหเกิดความเกลียดชัง

  ศาสนาในท่ีสาธารณะ  

ป 2544  - แยกตัวจากพรรค Virtue และจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมชื่อพรรค Justice 

  And Development (Adalet ve Kalkmma Partisi-AK) ซ่ึงเปนพรรคการเมือง

  มุสลิม อนุรักษนิยมสายกลาง เนื่องจากความขัดแยงภายในพรรค Virtue ระหวาง

  กลุมประเพณีนิยม (traditionalists) ท่ีตองการคงแนวทางการเปนพรรคมุสลิม

  เครงศาสนาไวกับกลุม Renewalists นำโดยนาย Recep Tayyip Erdoğan 

  ท่ีตองการปรับแนวคิดการเมืองมุสลิมเครงศาสนา เขากับระบบประชาธิปไตยท่ี

  ยึดหลักแบงแยกศาสนาจากการเมือง  

3 พ.ย.2545  - ถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัคร ส.ส. และไมไดเปน นรม. แมวาพรรค AK ของนาย 

  Recep Tayyip Erdoğan จะชนะการเลือกตั้งท่ัวไปดวยคะแนนเสียงเปนอันดับหนึ่ง 

  (34.3%) เนื่องจากรัฐธรรมนูญตุรกีหามบุคคลท่ีมีประวัติตองโทษ หรือผานกระบวนการ

  ไตสวนในชั้นศาล ลงสมัครรับเลือกต้ัง และกำหนดใหบุคคลท่ีจะดำรงตำแหนง 

  นรม.ตองเปน ส.ส. สงผลใหพรรค AK ตองเสนอชื่อนาย Abdullah Gul ดำรง

  ตำแหนง นรม. 

9 มี.ค.2546 - ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งซอมเขต Siirt หลังจากรัฐบาลของ นรม.Gul ผลักดัน

  การแกไขกฎหมายท่ีตัดสิทธิ์นาย Recep Tayyip Erdoğan จากการลงสมัคร

  รับเลือกตั้งไดสำเร็จ   

11 มี.ค.2546-ส.ค.2557  - ชนะการเลือกตั้ง 3 สมัย เม่ือป 2546 ป 2550 และป 2554 

ส.ค.2557 - ลาออกจากพรรค AK เพ่ือลงสมัครประธานาธิบดี ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี

  จากการเลือกตั้งโดยตรงเปนครั้งแรกของตุรกี และดำรงตำแหนงถึงปจจุบัน 

พ.ค.2560  - หลังจากรัฐธรรมนูญใหมซ่ึงไมไดกำหนดคุณสมบัติหามประธานาธิบดีเปนสมาชิก

  พรรคการเมือง ผานการลงประชามติเม่ือ เม.ย.2560 สงผลใหนาย Recep Tayyip  

  Erdoğan กลับเขาดำรงตำแหนงหัวหนาพรรค AK 

มิ.ย.2561  - ชนะการเลือกตั้งประธานาธบิดีตุรกีท่ีจัดข้ึนเปนครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม  

   ท่ีเปลีย่นแปลงจากระบอบรัฐสภาเปนระบอบประธานาธิบด ี

                                                                  

--------------------------------------------- 
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ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีตุรกี 

 

ประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdoğan 

รองประธานาธิบดี Fuat Oktay 

รมว.กระทรวงการคลัง Lütfi Elvan  

รมว.กระทรวงการคา  Mehmet Muş  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Mustafa Varank 

รมว.กระทรวงพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ Fatih Dönmez 

รมว.กระทรวงคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน Adil Karaismailoğlu 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Abdulhamit Gül 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Mevlüt Çavuşoğlu 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Süleyman Soylu  

รมว.กระทรวงกลาโหม Hulusi Akar 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Mahmut Özer  

รมว.กระทรวงเกษตรและปาไม Bekir Pakdemirli  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Fahrettin Koca 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมือง Murat Kurum 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียว Mehmet Ersoy 

รมว.กระทรวงเยาวชนและการกีฬา Mehmet Kasapoğlu 

รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม Vedat Bilgin 

รมว.กระทรวงครอบครัวและการบริการทางสังคม Derya Yanık 

 

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

    (ต.ค.2564) 


