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สาธารณรัฐอิรัก 

(Republic of Iraq) 

 
 

เมืองหลวง แบกแดด 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหวางเสนละติจูดท่ี 29-37 องศาเหนือ กับเสนลองจิจูดท่ี 39-47 

องศาตะวันออก มีทางออกทะเลสูอาวเปอรเซียซ่ึงอยูทางดานใตของประเทศ พ้ืนท่ี 438,317 ตร.กม. ใหญเปน

อันดับ 60 ของโลก มีชายแดนทางบกยาว 3,809 กม. และมีชายฝงยาวประมาณ 58 กม.  
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อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับตุรกี (367 กม.) 

 ทิศใต ติดกับซาอุดีอาระเบีย (811 กม.) และคูเวต (254 กม.)  

 ทิศตะวันออก ติดกับอิหราน (1,599 กม.) 

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

 

ภูมิประเทศ พื้นที่สวนใหญเปนทะเลทรายและที่ราบกวางใหญตลอดแนวพรมแดนที่ติดกับอิหราน 

พื้นที่ทางภาคใตของประเทศเปนที่ราบลุม หนอง บึง มีเทือกเขากั้นพรมแดนกับอิหรานและตุรกี แมน้ำ

สายหลัก 2 สาย ไหลผานกลางประเทศ คือ แมน้ำไทกริส ความยาว 1,950 กม. และแมน้ำยูเฟรติส ความยาว 

3,596 กม. เปนแหลงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญของอิรัก กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวในฤดูใบไมผลิ 

ทำใหเกิดอุทกภัยในท่ีราบลุม  

 

ภูมิอากาศ  ฤดูรอน ชวง เม.ย.-ต.ค. อากาศรอนและแหงแลงแบบทะเลทราย เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่

ทางตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต และตะวันออกของประเทศ โดย ส.ค.เปนชวงท่ีรอนท่ีสุด อุณหภูมิอาจสูงกวา 

45 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ชวง พ.ย.-ก.พ. เฉพาะอยางยิ่งชวง ม.ค. บริเวณเทือกเขาทางเหนือของประเทศ 

มีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิ 3-10 องศาเซลเซียส (เคยมีอุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง) และมีหิมะตกหนักเปน

ครั้งคราว ซ่ึงหิมะเหลานี้จะละลายในฤดูใบไมผลิ บางครั้งทำใหเกิดอุทกภัยตอเนื่องถึงบริเวณตอนกลางและ

ตอนใตของประเทศ ขณะท่ี ชวง ธ.ค. เปนชวงท่ีมีฝนตกชุก ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ไดแก พายุฝุนและพายุทราย  

 

ประชากร 39,650,145 คน (ประมาณการ ก.ค.2564)  

 

รายละเอียดประชากร เชื้อสายอาหรับ 75-80% เคิรด 15-20% เตอรโกมาน ยาซิดี อัสซีเรียน เบดูอินและ

อ่ืน ๆ 5% อัตราสวนของประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 37.02% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 

59.65% วัยชรา (65 ปขึ้นไป) 3.33% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 72.9 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 

71.01 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 74.89 ป (ประมาณการป 2563) อัตราการเกิด 25.21 คน ตอประชากร 1,000 คน 

อัตราการตาย 3.92 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.06% (ประมาณการป 2564) 

 

ศาสนา  ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม มีผูนับถือ 95-98% (ชีอะฮ 64-69% และซุนนี 29-34%) 

คริสต 1% และอ่ืน ๆ 1-4% 

 

ภาษา  ภาษาราชการ คือ ภาษาอาหรับและเคิรด สวนภาษาเติรกเมน อัสซีเรีย (อราเมอิกใหม) และ

อารเมเนีย เปนภาษาราชการในพ้ืนท่ีท่ีมีชนเชื้อสายเหลานี้เปนชนสวนใหญ  
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การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 50.14% (ประมาณการป  2561 ของธนาคารโลกและ UNESCO 

Institute of Statistics) การเรียนการสอนใชภาษาอาหรับเปนหลัก แตในระดับอนุบาลบางแหงของเมืองใน

ภาคเหนือใชภาษาเคิรด จัดระบบการศึกษาเปน 4 ระดับ ไดแก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา รัฐบาลเปนผูควบคุมระบบการศึกษา โดยรัฐธรรมนูญกำหนดใหประชาชนไดรับการศึกษาโดยไมตอง

จายคาเลาเรียน และสตรีไดรับการสนับสนุนใหไดรับการศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยของ

รัฐบาลกลางประมาณ 26 แหง อยูในแบกแดด 5 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชนประมาณ 28 แหง 

 

การกอตั้งประเทศ   เปนดินแดนท่ีมีประวัติศาสตรและเปนแหลงอารยธรรมเกาแกท่ีสำคัญแหงหนึ่งของโลก 

รูจักในชื่อวาเมโสโปเตเมีย เม่ือป 2463 อิรักตกอยูภายใตการปกครองของสหราชอาณาจักรกอนจะไดรับอิสรภาพ

และประกาศเปนราชอาณาจักรในป 2475 ตอมากองทัพอิรักกอการปฏิวัติเพ่ือโคนลมระบอบกษัตริยท่ีเรียกวา 

14 July Revolution และเปลี่ยนเปนระบอบสาธารณรัฐตั้งแตป 2501 โดยมีพลจัตวา อับดุลกะรีม กอซิม 

ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนแรก ตอมามีการปฏิวัติโคนลมผูนำอิรักหลายครั้งจนกระท่ังประธานาธิบดี

ซัดดัม ฮุเซน ประธานาธิบดีคนท่ี 5 (รับตำแหนงต้ังแตป 2522) ถูกสหรัฐฯ ทำสงครามโคนลมเม่ือป 2546 

สงผลใหอิรักถูกยึดครองภายใตการบริหารของนายพอล เบรเมอร จนถึง มิ.ย.2547 จึงมีการสงมอบอธิปไตย

ใหแกรัฐบาลชั่วคราวของชาวอิรักภายใตการนำของนายฆอซี มัชอัล อัลยาวัร กอนท่ีกระบวนการถายโอน

อำนาจใหแกรัฐบาลถาวรของอิรักแลวเสร็จเม่ือ เม.ย.2548 

 

วันชาต ิ 3 ต.ค. (วันท่ีสันนิบาตชาติประกาศใหเอกราชจากอาณัติของสหราชอาณาจักรเม่ือป 2497) 

 

การเมือง ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ และ นรม.เปน

หัวหนาคณะรัฐบาล ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายบัรฮัม อะหมัด ศอลิห (อายุ 61 ป/ป 2565) จากพรรค 

Patriotic Union of Kurdistan (PUK) ของชาวเคิรด ดำรงตำแหนงเม่ือ 2 ต.ค.2561 นรม. คนปจจุบัน คือ  

นายมุศเฏาะฟา อัลกาซิมี  (อายุ 55 ป/ป 2565) ผอ.หนวยขาวกรองอิรัก (Iraqi National Intelligence 

Service-INIS) ไมสังกัดพรรคการเมือง สาบานตนเขารับตำแหนงอยางเปนทางการเม่ือ 7 พ.ค.2563  

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภาดวยคะแนน

เสียงอยางนอย 2 ใน 3 วาระดำรงตำแหนง 4 ป และดำรงตำแหนงไดไมเกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีมีอำนาจจำกัด

เพียงใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศและกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบจากรัฐสภา อภัยโทษผูท่ีมีความผิด

ตามท่ี นรม.เสนอ และดำรงตำแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด แตเปนเพียงตำแหนงเกียรติยศเชิงพิธีการเทานั้น 

อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีมีอำนาจยับยั้งกฎหมายใหรัฐสภากลับไปทบทวนใหมได สวน นรม. เปนผูมีอำนาจใน

การบริหารประเทศอยางแทจริง วาระดำรงตำแหนง 4 ป ไมจำกัดวาระ อำนาจในการแตงตั้ง นรม. เปนของ

สภาประธานาธิบดี (ประกอบดวยประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี 2 คน ท่ีไดรับเลือกจากรัฐสภา) ซ่ึงตอง

ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาหดวยเสียงท่ีเปนเอกฉันท หากไมสามารถแตงต้ัง นรม.ได อำนาจใน

การเลือก นรม.จะอยูท่ีรัฐสภา โดย นรม.จะตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอย 2 ใน 3 แตหากรัฐสภายังไม

สามารถเลือก นรม.ได สภาประธานาธิบดีจะเปนผูพิจารณาบุคคลใหมเพ่ือทำหนาท่ี นรม.ตอไป 
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 ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภา (Council of Representatives หรือ Majlis an-Nuwwab al-

Iraqiyy) แบบสภาเดี่ยว จำนวนสมาชิก 329 คน มาจากการเลือกตั้ง วาระ 4 ป มีอำนาจในการพิจารณา

กฎหมายและเลือกต้ังสภาประธานาธิบดี การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรกมีข้ึนเม่ือ 30 ม.ค.2548 ครั้งลาสุดเม่ือ 10 

ต.ค.2564 และกำหนดจัดครั้งถัดไปในป 2568 

 ฝายตุลาการ : ระบบศาลประกอบดวยศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกา นอกจากนี้ ยังมีศาล

ท่ีพิจารณาคดีเปนการเฉพาะ เชน ศาลแรงงาน ศาลอาญา ศาลเยาวชน และศาลศาสนา สภาตุลาการสูงสุด

ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาที่ตุลาการอิสระ 26 คน เปนผูแตงตั้งองคคณะผูพิพากษาศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐ 

(จำนวน 9 คน วาระดำรงตำแหนงตลอดชีพ) ซ่ึงมีอำนาจตัดสินเฉพาะคดีท่ีเก่ียวของกับรัฐธรรมนูญ กับองคคณะ

ผูพิพากษาศาลฎกีา (ประธาน 1 คน รองประธาน 5 คน และผูพิพากษาอยางนอย 24 คน มีหวงเวลาทดลองงาน 

1 ป หากปฏิบัติหนาท่ีนาพอใจจะไดอยูในตำแหนงจนเกษียณอายุราชการท่ี 63 ป) 

 พรรคการเมืองสำคัญ ไดแก 1) State of Law Coalition ซึ่งมี Da’wa Party ของอดีต 

นรม.นูรี อัลมาลิกี เปนแกนนำ 2) Victory coalition หรือ National Alliance ซ่ึงมีอดีต นรม.ฮัยดัร อัลอะบาดี 

เปนแกนนำ 3) Alliance of Revolutionaries for Reform แนวรวมพรรคการเมืองชาวอาหรับชีอะฮ ซ่ึงมีพรรค 

Sadrist Movement ของนายมุกตะดา อัศศอดร นักการศาสนาชาวชีอะฮเปนแกนนำ 4) พรรค Patriotic Union 

of Kurdistan ของอดีตประธานาธิบดีญะลาล ฏอละบานี 5) Na-tional Reform ของอดีต นรม.อิบรอฮีม 

อัลญะอฟะรี 6) Iraqi National Accord หรือ Wataniyah coalition ของอดีต นรม.อิยาด อลาวี  7) Iraqi Front 

for National Dialogue ของอดีต นรม.ศอลิห อัลมุฏลัก 8) Fatah Alliance แนวรวมพรรคการเมือง

ชาวอาหรับชีอะฮ ท่ีมีพรรค Badr Organization ของนายฮาดี อัลอมีรี เปนแกนนำ 9) Kurdistan Democratic 

Party (KDP) ของประธานาธิบดี มัสอูด บารซานี ของรัฐบาลเขตปกครองตนเองเคอรดิสถาน (Kurdistan 

Regional Government-KRG) ในภาคเหนือของอิรัก และ 10) National Wisdom Movement ของนายอัมมาร 

อัลฮะกีม นักการศาสนาชาวอาหรับชีอะฮ และประธานสภาอิสลามสูงของอิรัก 

 

เศรษฐกิจ รัฐบาลอิรักมีนโยบายปฏิรูปเพ่ือสงเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีมาตั้งแตสมัยอดีตประธานาธิบดีฮุเซน 

แตภาคเศรษฐกิจสวนใหญยังคงอยูภายใตการดำเนินการของรัฐ อีกท้ังตองพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเปนหลัก 

โดยเปนแหลงท่ีมาของรายไดภาครัฐถึง 95% ขณะท่ีการสงออกน้ำมันดิบเปนแหลงท่ีมาของเงินตราตางประเทศ

กวา 80% ดวยเหตุนี้รัฐบาลอิรักจึงมีนโยบายกำหนดเปาหมายการเปนผูผลิตน้ำมันรายใหญของโลกในอนาคต 

และเริ่มใหบริษัทน้ำมันตางชาติเขารวมลงทุนในโครงการพัฒนาและผลิตน้ำมันในประเทศนับตั้งแตป 2552 

ท้ังนี้ รายงาน Iraq’s Energy Outlook ของทบวงการพลังงานระหวางประเทศ (IEA) ซ่ึงเผยแพรเม่ือ ต.ค.2555 

ระบุวาภาคพลังงานของอิรักมีสวนในการสนับสนุนการเติบโตของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกมาตลอดหลาย

ทศวรรษ โดย IEA คาดการณวาอิรักจะเปนผูสงออกน้ำมันหลักของตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีน และ  

จะเปนผูสงออกน้ำมันรายใหญอันดับ 2 ของโลกภายในป 2573 และการผลิตน้ำมันของอิรักจะเพ่ิมข้ึนถึงวันละ 

8 ลานบารเรล ภายในป 2578 จากเม่ือป 2555 อยูท่ีวันละ 3 ลานบารเรล  
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 ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ไดแก น้ำมันดิบซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 

145,019 ลานบารเรล (อันดับ 5 ของโลก) (ประมาณการป 2562 ของ OPEC) กำลังการผลิตวันละ 4.15 

ลานบารเรล และสงออกวันละ 3.12 ลานบารเรล (ขอมูลเม่ือ ต.ค.2564 ของกระทรวงน้ำมันอิรัก) โดยอิรักเปน

ผูผลิตน้ำมันรายใหญอันดับ 2 ของกลุมประเทศผูสงออกน้ำมัน (OPEC) รองจากซาอุดีอาระเบีย กาซธรรมชาติ

ซ่ึงมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลว 3.714 ลานลานลูกบาศกเมตร กำลังการผลิตวันละ 1,154 ลานลูกบาศกเมตร 

แตเปนการผลิตเพ่ือใชภายในประเทศท้ังหมด (ประมาณการป 2562 ของ OPEC) นอกจากนี ้ยังมีแรฟอสเฟต 

และกำมะถัน 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน  :  ดีนารอิรัก (Iraqi Dinar-IQD) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ  :  ประมาณ 1,460.18 ดีนารอิรัก : 1 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  44.78 ดีนารอิรัก : 1 บาท (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 190,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2565 ของ IMF) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.9%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 12,406 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราเงินเฟอ : 7.1%  

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป : 4,498 ดอลลารสหรัฐ   

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศ : 40,800 ลานดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 10,356,947 คน (ประมาณการป 2563 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ) 

อัตราการวางงาน : 13.74%  

ดุลการคาระหวางประเทศ : เกินดุล 2,746 ลานดอลลารสหรัฐ (เม่ือป 2563 ขององคการการคาโลก) 

มูลคาการสงออก : 41,738 ลานดอลลารสหรัฐ  

สนิคาสงออก : ปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมถึงน้ำมัน (97.2%) สินคาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ

การเกษตร (0.2%) และอ่ืน ๆ (2.6%) 

ประเทศสงออกสินคาสำคัญ : จีน อินเดีย เกาหลีใต สหรัฐฯ อิตาลี กรีซ  

มูลคาการนำเขา : 44,484 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : สินคาอุตสาหกรรม (74.3%) อาทิ รถยนต เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ทอและ

ผลิตภัณฑท่ีทำจากเหล็ก ผลิตภัณฑการเกษตร (20.4%) อาทิ แปงสาลี ธัญพืช ขาว น้ำตาลทราย เวชภัณฑ 

ปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม (4.4%) และอ่ืน ๆ (0.9%) 

ประเทศนำเขาสินคาสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตุรกี จีน เกาหลีใต สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐฯ  
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การทหาร สหรัฐฯ ปฏิรูปและปรับโครงสรางกองทัพอิรักขนานใหญ หลังการโคนลมอดีตประธานาธิบดี     

ฮุเซน เม่ือป 2546 อยางไรก็ตาม การท่ีกลุม Islamic State (IS) บุกยึดครองพ้ืนท่ีตาง ๆ ในอิรักเม่ือ มิ.ย.2557    

มีปจจัยสวนหนึ่งมาจากความออนแอของกองทัพอิรัก ทำใหรัฐบาลอิรักตองขอรับการสนับสนุนดานการทหาร

เพื่อปราบปรามกลุม IS จากประชาคมโลก เฉพาะอยางยิ่งสหรัฐฯ ซึ่งเปนแกนนำพันธมิตรนานาชาติใน

การปราบปรามกลุม IS สงกองกำลังจำนวนหนึ่งเขาไปเปนที่ปรึกษาทางทหารและฝกกองกำลังรัฐบาลอิรัก

มาตั้งแต 15 มิ.ย.2557 (ปจจุบันมีกองกำลังสหรัฐฯ ในอิรักประมาณ 3,000 คน) อีกท้ังรวมมือกับหลายประเทศ

สนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศโจมตีกลุม IS ในอิรักมาตั้งแต 7 ส.ค.2557 จนกลุม IS ประสบความพายแพ

เม่ือ ธ.ค.2560 ปจจุบันกองทัพอิรักอยูภายใตกำกับของกระทรวงกลาโหม ประกอบดวย 3 เหลาทัพ ไดแก 

ทบ. ทร. และ ทอ. กองบัญชาการกองทัพตั้งอยูท่ีแบกแดด งบประมาณทางทหารเม่ือป 2563 อยูท่ี 20,267 

ลานดอลลารสหรัฐ (5.76% ของ GDP) ประธานาธิบดีอิรักเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหนง แตเปน

ตำแหนงเชิงสัญลักษณ เนื่องจากอำนาจสั่งการจริงอยูท่ีประธานเสนาธิการรวม 

 - ทบ. จัดตั้งข้ึนใหมเม่ือ 7 ส.ค.2546 เรียกวา New Iraqi Army เคยมีกำลังพลประจำการ

มากกวา 190,000 นาย แตตองสูญเสียกำลังพลจากการสูรบกับกลุม IS มาตั้งแตป 2557 โดยเมื่อป 2563 

มีกำลังพลประมาณ 180,000 นาย (ในจำนวนนี้รวมหนวยตอตานการกอการราย) ทบ.เปนกองกำลังหลัก

ในการตอตานการกอความไมสงบภายในประเทศ ปองกันแนวชายแดน รักษาความมั่นคงในเมืองและ

ที่ตั้งทางทหาร คุมครองทอสงน้ำมัน รวมทั้งเปนกำลังหลักในการปราบปรามกลุม IS ยุทโธปกรณสำคัญ 

ไดแก รถถังหลัก (MBT) รุน M1A1 Abrams ประมาณ 100 คัน รุน T-72 มากกวา 168 คัน รุน T-55 ประมาณ 

50 คัน และรุน T-90S จำนวน 73 คัน ยานยนตลาดตระเวนหุมเกราะ (RECCE) รุนตาง ๆ จำนวน 453 คัน 

ยานยนตหุมเกราะอเนกประสงค (IFV) รุนตาง ๆ จำนวน 650 คัน รถสายพานลำเลียงหุมเกราะ (APC) รุนตาง ๆ 

มากกวา 1,592 คัน ยานยนตหุมเกราะกูภัย (ARV) รุนตาง ๆ มากกวา 222 คัน ปนใหญอัตตาจร (SP) ขนาดตาง ๆ 

มากกวา 48 กระบอก ปนใหญลากจูง (TOWED) ขนาดตาง ๆ มากกวา 60 กระบอก เครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง 

(MRL) ขนาดและรุนตาง ๆ มากกวา 3 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด (MOR) ขนาดและรุนตาง ๆ มากกวา 

950 เครื่อง อาวุธปลอยนำวิถีตอตานรถถัง (MSL) แบบ MANPATS รุน 9K135 Kornet อาวุธปลอยแบบ

อากาศสูพ้ืน (ASM) รุน 9K114 Shturm รุน AR-1 และรุน Ingwe (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) เฮลิคอปเตอร

แบบโจมตี (ATK) รุน Mi-28NE จำนวน 11 เครื่อง รุน Mi-28UB จำนวน 4 เครื่อง และรุน Mi-35M Hind 

มากกวา 20 เครื่อง เฮลิคอปเตอรแบบอเนกประสงค (MRH) รุน SA342 Gazelle มากกวา 4 เครื่อง รุน Bell 

IA407 จำนวน 17 เครื่อง รุ น HI135M จำนวน 23 เครื่อง และรุน Mi-17 Hip มากกวา 19 เครื่อง 

เฮลิคอปเตอรแบบลำเลียง (TPT) รุน Bell 205 จำนวน 16 เครื่อง รุน Bell 206B3 จำนวน 10 เครื่อง 

รุน Bell T407 มากกวา 18 เครื่อง เฮลิคอปเตอรแบบตรวจการณ (ISR) รุน OH-58C จำนวน 10 เครื่อง 

อากาศยานไรคนขับสำหรับภารกิจโจมตีและสอดแนม รุน CH-4 และขีปนาวุธนำวิถีแบบอากาศสูพ้ืน (ASM) 

รุน 9K114 Shturm รุน AGR-20A รุน AR-1 และรุน Ingwe (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 
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 - ทร. เดิมใชชื่อวา กกล.ปองกันชายฝง (Iraqi Coastal Defense Force-ICDF) แตเปลี่ยนชื่อ

เปน ทร. อยางเปนทางการเม่ือ 12 ม.ค.2548 ภารกิจหลัก คือ การปกปองนานน้ำ แนวชายฝง และทรัพยากร

ทางทะเล เฉพาะอยางยิ่งการปราบปรามการลักลอบขนน้ำมันและอาวุธเถ่ือน มีกำลังพล 3,000 นาย ในจำนวนนี้ 

ยังไมรวมนาวิกโยธินจำนวน 1,000 นาย มีฐานทัพเรือสำคัญเพียงแหงเดียวตั้งอยูท่ีเมือง Um Qasr ทางภาคใต 

ขณะท่ีกองบัญชาการ ทร. ตั้งอยูท่ี Camp Victory ในแบกแดด โดย ทร. มีแผนสรางฐานทัพเรือขนาดใหญแหง

ใหมท่ีทาเรือ Al Faw ในเมืองบัศเราะฮทางภาคใต และยายกองบัญชาการไปฐานทัพเรือแหงใหม ยุทโธปกรณ

สำคัญ ไดแก เรือตรวจการณนอกชายฝง (PCO) ชั้น Al Basrah จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณใกลชายฝง 

(PCC) ชั้น Fateh จำนวน 4 ลำ เรือตรวจการณ (PB) ชั้น Swiftships 35 จำนวน 12 ลำ ชั้น Predator 

จำนวน 5 ลำ และชั้น Al Faw จำนวน 3 ลำ เรือ เรือเร็วตรวจการณลํานำ้ (PBR) ชั้น Type-200 จำนวน 2 ลำ 

และชั้น Type-2010 จำนวน 4 ลำ 

 - ทอ. จัดตั้งขึ้นใหมเมื่อป 2547 และยังตองไดรับการฟนฟูใหกลับมาเขมแข็ง โดยพึ่งพา

ความชวยเหลือดานการฝกอบรมและยุทโธปกรณสวนใหญจากสหรัฐฯ เนื่องจากเครื่องบินของอิรักจำนวนมาก

ถูกทำลายในชวงสงครามอิรักเม่ือป 2546 ปจจุบัน ทอ. มีกำลังพลประมาณ 5,000 นาย ในจำนวนนี้ยังไมรวม

กองกำลังปองกันภัยทางอากาศ (Air Defense Command) ประมาณ 5,000 นาย โดย ทอ.มีแผนจะเพ่ิมกำลังพล

เปน 18,000 นาย และจัดหาอากาศยานมาประจำการใหได 550 เครื่อง จากเดิมท่ีมีประมาณ 327 เครื่อง 

เฉพาะอยางยิ่งหลังจากกลุม IS บุกยึดพ้ืนท่ีตาง ๆ ในอิรักเม่ือป 2557 ทำใหอิรักตองเรงจัดหาอากาศยานมา

ประจำการเพิ่ม เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามกลุม IS ภารกิจหลักของ ทอ.คือ การลาดตระเวนและ

การขนสงทางอากาศ เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการของ ทบ. อากาศยานที่สำคัญ ไดแก เครื่องบินขับไลและโจมตี

ภาคพื้นดิน (FGA) รุน F-16C จำนวน 26 เครื่อง และรุน F-16D จำนวน 8 เครื่อง เครื่องบินโจมตี (ATK) 

รุน L-159A จำนวน 10 เครื่อง รุน L-159T1 จำนวน 1 เครื่อง รุน Su-25/Su-25K/Su-25UBK มากกวา 19 เครื่อง 

เครื่องบินตรวจการณและลาดตระเวน (ISR) รุ น Cessna AC-208B จำนวน 2 เครื ่อง รุ น SB7L-360 

จำนวน 2 เครื่อง และรุน Beech 350ER จำนวน 6 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง (TPT) รุน C-130E จำนวน 3 เครื่อง 

รุน C-130J-30 จำนวน 6 เครื่อง และรุน An-32B จำนวน 6 เครื่อง รุน Beech 350 จำนวน 1 เครื่อง รุน Cessna 

208B จำนวน 5 เครื่อง และรุน Cessna 172 จำนวน 8 เครื่อง อาวุธปลอยแบบอากาศสูพ้ืน (ASM) รุน AGM-114 

Hellfire อาวุธปลอยแบบอากาศสูอากาศ (AAM) รุน AIM-9L รุน AIM-9M และระเบิดนำวิถีดวยเลเซอร 

รุน GBU-12 Paveway II (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

 นอกจากนี้ยังมีกองกำลังสำคัญอ่ืน ๆ ไดแก 

 - กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ (Iraqi Special Operation Force) ในกำกับของสำนักตอตาน

การกอการรายข้ึนตรงตอ นรม. มีกำลังพลท่ีมีท้ังซุนนีและชีอะฮประมาณ 18,000 นาย ไดรับการฝกอยางดี 

มีอาวุธทันสมัย ทำหนาท่ีกวาดลางและจับกุมกลุมกอการรายในอิรัก 

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

ตั้งข้ึนเม่ือป 2557 อยูภายใตการบังคับบัญชาของสำนักงาน นรม. มีสถานะเทียบเทากับ Iraqi Special Operation 

Force และไดรับการสนับสนุนจากอิหราน กำลังพลประมาณ 160,000 นาย เปนกองกำลังท่ีรวบรวมกลุมติดอาวุธ

ในอิรักประมาณ 40 กลุม เพ่ือรวมกับกองกำลังรัฐบาลตอสูกับกลุม IS โดยสวนใหญเปนกลุมติดอาวุธชาวชีอะฮ

ท่ีเหลือเปนชาวเคิรด กลุมติดอาวุธชาวซุนนี คริสต และชาวยะซีดี (ชนกลุมนอยทางเหนือของอิรัก)  
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 - กองกำลัง Peshmerga (แนวรวมกลาตาย) ของรัฐบาลเขตปกครองตนเองเคอรดิสถาน 

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

 - กองกำลังรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ กำลังพลประมาณ 36,000 นาย และกองกำลัง

ปองกันชายแดนกำลังพลประมาณ 12,000 นาย อยูภายใตการบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย 

 

ปญหาดานความม่ันคง  

 ปญหาการกอการรายจากกลุม IS ซ่ึงเปนกลุมติดอาวุธชาวอาหรับซุนนีหัวรุนแรง ท่ีตอตาน

รัฐบาลอิรักซ่ึงเปนชาวอาหรับชีอะฮ เปนปญหาความม่ันคงท่ีสำคัญของอิรักมาต้ังแตป 2554 เนื่องจาก

ความสามารถในการปองกันตนเองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศของอิรักไมเขมแข็ง โดยเฉพาะ

อิรักยังไมสามารถปองกันนานฟาของตนเองได หลังจากสหรัฐฯ ถอนกองกำลังทั้งหมดออกจากอิรักเมื่อ

ป 2554 ประกอบกับการทุจริตภายในกองทัพที่มีมาตั้งแตรัฐบาลสมัย นรม.นูรี อัลมาลิกี สงผลใหกองทัพ

อิรักออนแอจนไมสามารถรับมือกับกลุม IS ซ่ึงรุกเขายึดครองพ้ืนท่ีตาง ๆ ในอิรักตั้งแต มิ.ย.2557 ทำใหรัฐบาล

อิรักตองขอรับความชวยเหลือทางทหารจากหลายฝายท้ังจากกองกำลังติดอาวุธชาวชีอะฮและชาวเคิรดในอิรัก 

และจากนานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และพันธมิตรประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ ซ่ึงสนับสนุนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ 

รวมถึงอิหรานท่ีสงกองกำลัง Qods Force ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของกองกำลังพิทักษการปฏิวัติอิสลาม 

(Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) ของอิหราน เขาไปรวมรบและฝกทหารใหกองทัพอิรักและ

กองกำลังติดอาวุธชาวชีอะฮในอิรัก  

 การท่ีรัฐบาลอิรักไดรับการสนับสนุนทางทหารจากหลายฝาย สงผลใหรัฐบาลอิรักสามารถยึด

เมืองหลายแหงในอิรักท่ีตกอยูในการครอบครองของกลุม IS กลับคืนมาไดท้ังหมดเม่ือ ธ.ค.2560 และเขารวม       

ในปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในการไลลานายอบูบักร อัลบัฆดาดี ผูนำกลุม IS ซึ่งหนีไปหลบซอนในพื้นที่ทาง

ภาคตะวันออกของซีเรียติดชายแดนทางภาคตะวันตกของอิรัก (เปนจุดยุทธศาสตรท่ีกลุม IS ใชเปนเสนทาง   

สงกำลังและอาวุธระหวางฐานท่ีมั่นในอิรักกับซีเรีย) หลังจากกลุม IS สูญเสียฐานที่ม่ันในอิรัก ท้ังนี้ สหรัฐฯ 

ใชปฏิบัติการจูโจมที่หลบซอนของนายอัลบัฆดาดี บริเวณหมูบาน Barisha ในจังหวัดอิดลิบ (Idlib) ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียติดชายแดนทางใตของตุรกี โดยนายอัลบัฆดาดีซึ่งสวมเสื้อติดระเบิด จุดชนวน

ระเบิดฆาตัวตาย เม่ือ 27 ต.ค.2562 เสียชีวิตพรอมบุตรอายุไมเกิน 12 ปอีก 2 คน  

 แมวานายอัลบัฆดาดีเสียชีวิตแลว และกลุม IS จะสูญเสียฐานท่ีม่ันในอิรักและซีเรีย แตกลุม IS 

ยังคงเปนภัยคุกคามสำคัญของอิรักและของโลก โดยหวงป 2561-2563 กลุม IS อางเปนผูกอเหตุโจมตีในอิรัก

ดวยระเบิดรถยนตและอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีทางภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคกลางของอิรักอยางตอเนื่อง 

เปาหมายโจมตีสวนใหญเปนเจาหนาที่หนวยงานความม่ันคงและพลเรือน ขณะเดียวกันกลุม IS ยังกอเหตุ

ความไมสงบอ่ืน ๆ ในอิรักอยูเปนระยะ อาทิ การลอบวางเพลิงพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวสาลีของเกษตรกรในจังหวัด

ทางภาคเหนือ ท้ังนี้ หนวยงานความม่ันคงของอิรักคาดการณวา ปจจุบันมี sleeper cells ของกลุม IS หลบซอน

และแฝงตัวอยูในพ้ืนท่ีทางภาคตะวันตก (สวนใหญเปนทะเลทรายซ่ึงปฏิบัติการทางทหารภาคพ้ืนดินเขาไปไมถึง) 

และภาคเหนือของอิรัก ประมาณ 1,000 คน จากเดิมท่ีเคยมีนักรบและสมาชิกกลุม IS เคลื่อนไหวในอิรักและซีเรีย 

รวม 20,000-30,000 คน  
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ 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, 

MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, 

WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO นอกจากนี้ ยังเปนผูสังเกตการณของ WTO 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสนใจกับการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยรัฐบาลให

งบประมาณสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและการวางแผนสรางขีดความสามารถของประเทศในหลายดานพรอมกัน 

สถาบันท่ีใหความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอิรักมีหลายแหง แตผลจากสงครามทำใหขาดแคลน

งบประมาณในการฟนฟูสถาบันวิจัยของอิรักซ่ึงสวนใหญเปนสถาบันวิจัยดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร

ประยุกต 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 102 แหง ใชงานไดดีประมาณ 21 แหง โดยมีทาอากาศยาน

นานาชาติสำคัญ ไดแก Baghdad International Airport แบกแดด Najaf International Airport เมืองนะญาฟ 

(ทางภาคกลางตอนลางหางจากแบกแดดประมาณ 160 กม.) Basrah International Airport เมืองบัศเราะฮ 

(ทางภาคใต) Erbil International Airport เมืองเออรบิล (ทางภาคเหนือ) ทาเรือสำคัญสวนใหญตั้งอยูในภาคใต 

ไดแก ทาเรือ Al Basrah ทาเรือ Khwaraz Zubayr ทาเรือ Um Qasr และทาเรือ Al Faw (ท่ีเมืองบัศเราะฮ

อยูระหวางกอสราง) เสนทางคมนาคม ถนนระยะทาง 59,623 กม. เสนทางรถไฟระยะทาง 2,272 กม. 

(ประมาณการป 2560) ทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียมระยะทาง 10,437 กม. (ประมาณการป 2556) การโทรคมนาคม : 

โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 4.166 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ีประมาณ 36.94 ลานเลขหมาย 

จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 75% ของจำนวนประชากรท้ังหมด 39.30 ลานคน (ประมาณการป 2563 ของสหภาพ

โทรคมนาคมระหวางประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ +964 รหัสอินเทอรเน็ต .iq  

 

การเดินทาง สายการบินของไทยไมมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-แบกแดด ขณะท่ีสายการบินอิรักก็ไมมีเท่ียวบิน

ตรงมาไทย แตสามารถใชบริการของสายการบินอ่ืนแทน เชน Qatar Airways ของกาตาร (ระยะเวลาการบิน       

11 ชม. 55 นาที รวมเวลาแวะพักท่ีโดฮา กาตาร) Emirates ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ระยะเวลาการบิน 11 ชม. 

55 นาที รวมเวลาแวะพักท่ีดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) Gulf Air ของบาหเรน (ระยะเวลาการบิน 18 ชม. รวม

เวลาแวะพักท่ีมานามา บาหเรน) นักทองเท่ียวไทยเดินทางเขาอิรักตองขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. สถานการณความไมแนนอนทางการเมืองจาก 1) การชุมนุมประทวงของชาวอิรักใน

แบกแดดและหลายเมืองท่ัวประเทศซ่ึงยังเกิดข้ึนเปนระยะ จากความไมพอใจการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน

ในหนวยงานรัฐบาล ปญหาเศรษฐกิจตกต่ำท่ีนำไปสูปญหาการวางงานสูง และความลาชาในการฟนฟูระบบ

สาธารณูปโภคท่ีสำคัญของรัฐบาลอิรัก เฉพาะอยางยิ่งน้ำประปาและไฟฟาท่ีไดรับผลกระทบจากสงคราม

ปราบปรามกลุม IS และ 2) ความวุนวายทางการเมืองและความไรเสถียรภาพของรัฐบาลท่ีมีสาเหตุจากปญหา

ความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองชาวอาหรับชีอะฮท่ีแตกแยกเปนหลายฝาย  
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  2. วิกฤตความม่ันคงจากกลุมกอการราย โดยเฉพาะกลุม IS ท่ียังสมาชิกหลงเหลือในอิรัก 

อาจแสวงประโยชนจากความวุนวายทางการเมืองและความไรเสถียรภาพของรัฐบาล ฟนฟูกลุมขึ้นใหมหรือ

อาจเกิดกลุ มหัวรุนแรงกลุมใหมเลียนแบบกลุม IS ซ่ึงจะทำใหอิรักตองเผชิญภัยคุกคามการกอการราย

ภายในประเทศอีกครั้ง 

 3. บทบาทของอิรักในการเปนคนกลางคลี่คลายปญหาความขัดแยงระหวางประเทศใน

ภูมิภาค เฉพาะอยางยิ่งซาอุดีอาระเบียกับอิหราน 

 4. ปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกและยังไมคลี่คลาย โดยนับตั้งแต

อิรักพบผูปวยโรค COVID-19 รายแรกภายในประเทศเม่ือ 22 ก.พ.2563 จนถึง 31 ต.ค.2564 มีผูปวยโรค 

COVID-19 ในอิรัก รวม 2,055,248 ราย ผูเสียชีวิต 23,170 ราย (มากเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศตะวันออกกลาง 

อันดับท่ี 7 ของประเทศเอเชีย และอันดับท่ี 23 ของโลก) 

 

ความสัมพันธไทย-อิรัก  

 ไทยและอิรักสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 24 พ.ค.2499 ตอมาระหวางสงครามสหรัฐฯ 

บุกโจมตีอิรัก ทางการอิรักปดท่ีทำการ สอท.อิรักในกรุงเทพฯ ขณะท่ีเจาหนาท่ี สอท.ไทย ณ แบกแดด อพยพ

จากอิรักเม่ือ มี.ค.2546 และจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวในอัมมาน จอรแดน โดยยังมีเจาหนาท่ีทองถ่ินดูแลอาคาร 

สอท.ในแบกแดด ปจจุบันไทยเปด สอท. ณ อัมมาน มีเขตอาณาครอบคลุมอิรัก สวนอิรักยังไมเปดทำการ 

สอท.ในกรุงเทพฯ ท้ังนี้ สอท.อิรัก ท่ีมีเขตอาณาครอบคลุมไทยคือ สอท.อิรัก ณ กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

 ดานการคา ท้ังสองฝายจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมดานการคา (Joint Trade Committee-JTC) 

มาตั้งแตป 2527 โดยอิรักเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งแรกและครั้งท่ี 2 แบกแดด เม่ือป 2531 และป 2543 

ตามลำดับ สวนไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งท่ี 3 เม่ือป 2545 แตหลังจากเกิดสงครามในอิรักตั้งแตป 2546 

และการสูรบกับกลุม IS ในอิรักระหวางป 2556-2558 สงผลใหการจัดการประชุม JTC ไทย-อิรัก หยุดชะงักไป 

จนกระทั่งสถานการณในอิรักเริ่มคลี่คลายเมื่อหวงป 2559 ทั้งสองฝายจึงการจัดการประชุม JTC ครั้งที่ 4 

ท่ีไทย ระหวาง 28-29 พ.ค.2559 โดยมีผูแทนระดับ รมว.กระทรวงท่ีไดรับมอบหมายจากรฐับาลของแตละฝาย

เปนประธานรวม (ฝายไทย คือ รมว.กระทรวงพาณิชย ฝายอิรัก คือ รมว.กระทรวงการคา) ท้ังนี้ กอนชวงสงคราม 

อิรักเปนตลาดสำคัญในตะวันออกกลางแหงหนึ่งของไทย โดยในชวง 8 เดือนแรกของป 2556 อิรักเปนตลาด

สงออกขาวอันดับ 1 ของไทย จนกระท่ังเม่ือ ส.ค.2556 อิรักตรวจพบวาไทยสงมอบขาวคุณภาพต่ำกวาท่ีตกลง

ในสัญญา จึงระงับสัญญาประมูลขาวจากไทย ประกอบกับเกิดสถานการณความวุนวายภายในประเทศ

นับตั้งแตปลายป 2556 และการท่ีอิรักตองสูรบกับกลุม IS นับตั้งแตกลางป 2557 สงผลใหปริมาณการสงออก

ขาวไทยไปอิรักในหวงป 2557-2558 ลดลงเหลือเพียงปละ 7 แสนตัน จากเดิมท่ีเคยสงออกปละ 8-9 แสนตัน 

  ในหวงป 2558-2559 ผูสงออกขาวไทยไมสามารถชนะการประมูลขายขาวใหรัฐบาลอิรัก 

เนื่องจากรัฐบาลอิรักยังไมม่ันใจคุณภาพขาวไทย โดยท่ีผานมาไทยพยายามฟนฟูความเชื่อม่ันในคุณภาพขาวไทย 

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

ระหวาง 28-30 พ.ค.2560 และการท่ีสมาคมผูสงออกขาวไทยและสำนักมาตรฐานกระทรวงพาณิชยของไทย 
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ใหการรับรองวาจะควบคุมดูแลคุณภาพขาวท่ีจะสงออกไปอิรักอยางเครงครัด สงผลใหในป 2562 รัฐบาลอิรัก

เริ่มกลับมานำเขาจากขาวไทย โดยมีหนวยงาน Grain Board ภายใตการควบคุมของกระทรวงพาณิชยอิรัก 

รับผิดชอบการทำสัญญาประมูลเพื่อนำขาวจากประเทศตาง ๆ รวมทั้งไทย โดยชวงครึ่งปแรกของป 2562 

อิรักนำเขาขาวขาวจากไทยประมาณ 4-5 หม่ืนตัน 

 การคาไทย-อิรัก เม่ือป 2563 มีมูลคา 216.79 ลานดอลลารสหรัฐ (6,677.60 ลานบาท) 

ลดลงจากป 2562 ท่ีมีมูลคา 281.76 ลานดอลลารสหรัฐ (8,734.97 ลานบาท) โดยป 2563 ไทยสงออกมูลคา 

216.74 ลานดอลลารสหรัฐ (6,676.03 ลานบาท) และนำเขามูลคา 0.05 ลานดอลลารสหรัฐ (1.56 ลานบาท) 

ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 216.69 ลานดอลลารสหรัฐ (6,674.47 ลานบาท) ขณะท่ีหวง ม.ค.-ก.ย.2564 

มีมูลคา 207.19 ลานดอลลารสหรัฐ (6,437.85 ลานบาท) ไทยสงออกมูลคา 207.16 ลานดอลลารสหรัฐ 

(6,436.82 ลานบาท) และนำเขามูลคา 0.03 ลานดอลลารสหรัฐ (1.03 ลานบาท) สินคาสงออกสำคัญของไทย 

ไดแก ขาว รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เครื่องซักผา

และเครื่องซักแหงและสวนประกอบ เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ผลิตภัณฑพลาสติก สินคาท่ีไทยนำเขา ไดแก 

เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต  เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เสื้อผาสำเร็จรูป 

เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร การแพทย เครื่องจักรและสวนประกอบ วัสดุทำจากยาง ซีเมนต  แอสเบสทอส 

เมกา และผลิตภัณฑ สินคาทุนอ่ืน ๆ ผาผืน 

 เมื่อป 2563 มีชาวอิรักเดินทางมาไทย 710 คน ขณะที่หวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีชาวอิรัก

เดินทางมาไทย 162 คน เนื่องจากไทยใชมาตรการจำกัดการเดินทางและเขาประเทศเพ่ือควบคุมการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 สวนชาวไทยท่ีพำนักในอิรัก เม่ือ ม.ค.2563 มีจำนวน 90 คน เปนคูสมรสชาวตางชาติ 

2 คน พำนักในกรุงแบกแดด เปนวิศวกรสนามบินเมืองนะญาฟในภาคกลางของอิรัก 22 คน และพนักงาน

รานนวดสปา 49 คน พำนักในเมืองเออรบิลของเขตปกครองตนเองเคอรดิสถานหรือชาวเคิรด (KRG) ใน

ภาคเหนือของอิรัก และมีชาวไทย 1 คน พำนักในเมืองบัศเราะฮทางภาคใต ท้ังนี้ ไมเคยปรากฏรายงานวา ชาวไทย

ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณรุนแรงในอิรักมากอน โดยเฉพาะในชวงสงครามปราบปรามกลุม IS ใน

อิรักระหวางป 2556-2560  

  ขอตกลงสำคัญระหวางไทยกับอิรัก คือ ความตกลงวาดวยการคาไทย-อิรัก ลงนามเม่ือป 2527 

ท่ีกรุงเทพฯ และมีความตกลงท่ีอยูในระหวางการพิจารณาจัดทำ ไดแก ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยของอิรัก-ไทย คางอยูตั้งแตป 2545 ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวัฒนธรรมและ

วิทยาศาสตรระหวางอิรัก-ไทย คางอยูตั้งแตป 2545 และความตกลงทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับอิรัก      

คางอยูตั้งแตป 2542 

 

--------------------------------------------------- 
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นายมุศเฏาะฟา อัลกาซิมี   

(Mustafa Al-Kadhimi) 

 

ตำแหนง นรม.อิรัก   

 

เกิด 1 ก.ค.2510 (อาย ุ55 ป/ป 2565) ท่ีแบกแดด ไมปรากฏขอมูลเก่ียวกับครอบครัว  

 

ศาสนา ไมปรากฏขอมูล 

 

การศึกษา - เขาศึกษาดานกฎหมาย ท่ี Al-Turath University College ในแบกแดด เมื่อป 2528 

  แตไมจบการศึกษา เนื่องจากเขารวมเปนแกนนำตอตานรัฐบาลอดีตประธานาธิบดี

  ซัดดัม ฮุเซน ของอิรัก และถูกรัฐบาลอิรักปราบปรามจนตองหลบหนีไปอิหรานเม่ือปเดียวกัน 

  จากนั้นจึงเดินทางจากอิหรานไปเยอรมนี กอนจะขอสถานะผูลี้ภัยในสหราชอาณาจักร

  และไดรับสัญชาติอังกฤษ ท้ังนี้ ปรากฏขอมูลซ่ึงยังไมมีการยืนยันวา นายมุศเฏาะฟาเดินทาง

  กลับอิรักเม่ือป 2546 และเขาศึกษาดานกฎหมายตอจนจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต 

  เม่ือป 2555  

  

สถานภาพทางครอบครัว ไมปรากฏขอมูล 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2533-2543  - ทำงานดานสื่อสารมวลชน แตไมปรากฏรายละเอียด  

ป 2546-2554  - หลังจากสหรัฐฯ โคนลมอดีตประธานาธิบดีซัดดัมไดสำเร็จ จึงเดินทางกลับอิรักและ

   มีสวนรวมจัดตั้งสถานีโทรทัศน Iraqi Media Network (IMN) ภายใตการกำกับดูแล

   ของรัฐบาลอิรัก ควบคูกับการทำงานในตำแหนงผูอำนวยการบริหารมูลนิธิ Iraq 

   Memory Foundation ซ่ึงเปนองคกรการกุศลในสหรัฐฯ ท่ีมีวัตถุประสงครวบรวม

   เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการกออาชญกรรมตอชาวอิรักของรัฐบาลอิรัก

   ภายใตการปกครองของอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ตอมาเดินทางกลับไปพำนัก
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   ในสหราชอาณาจักรและทำงานใน Humanitarian Dialogue Foundation ซึ ่ง

   เปนองคกรดานมุนษยธรรมกอต้ังโดยนักการศาสนาชาวชีอะฮในอิรัก ทำงานดาน

   การสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติระหวางชาวชีอะฮ ชาวซุนนี และชนกลุมนอย

   ในอิรักท่ีมีความแตกตางกันดานนิกายศาสนาและชาติพันธุ 

ป 2555-2558  - เดินทางกลับมาพำนักในอิรัก และทำงานเปนนักขาวและบรรณาธิการของเว็บไซต

   ขาว Al Monitor ซ่ึงมีสำนักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐฯ  

ป 2559-2563  - ไดรับการแตงตั้งจาก นรม.ฮัยดัร อัล อะบาดี ของอิรัก (ในขณะนั้น) ใหดำรงตำแหนง

   ผูอำนวยการหนวยขาวกรองอิรัก (Iraqi National Intelligence Service-INIS) 

   เม่ือ มิ.ย.2559 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2563-ปจจุบัน  - ไดรับมอบหมายจากประธานาธิบดีบัรฮัม อะหมัด ศอลิห ใหทำหนาท่ีจัดตั้งรัฐบาล

   เม่ือ 9 เม.ย.2561 แทน นรม.อาดิล อับดุล มะหดี (ชาวชีอะฮ ดำรงตำแหนงตั้งแต 

   24 ต.ค.2561) ท่ีลาออกจากตำแหนงเม่ือ 29 พ.ย.2562 

  - สาบานตนเขารับตำแหนง นรม.อิรักคนใหม อยางเปนทางการ เม่ือ 7 พ.ค.2563 

 

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

  - มีชื่อเดิมวา Mustafa Abdul-Latif Mishatat 

  - เปน นรม.อิรัก ท่ีไมไดเปนนักการเมืองหรือสังกัดพรรค/กลุมการเมืองใด ๆ ในอิรัก  

  - ตลอดหวงการดำรงตำแหนงผูอำนวยการ INIS ประสบความสำเร็จในการแกไข

   ภาพลักษณของ INIS เก่ียวกับปญหาคอรัปชั่นภายในหนวยงานท่ีมีข้ึนกอนหนานี้

   รวมท้ังมีบทบาทประสานความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ท่ีเขารวมในกองกำลัง

   พันธมิตรนานาชาติท่ีมีสหรัฐฯ เปนแกนนำในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร

   เพ่ือชวยเหลือรัฐบาลอิรักปราบปรามกลุม IS    

  - ระหวางการรวมคณะผูแทนรัฐบาลอิรักที่มี นรม.ฮัยดัร อัล อะบาดี ของอิรัก

   เปนหัวหนาคณะฯ เยือนซาอุดีอาระเบียเม่ือป 2560 นายมุศเฏาะฟาถูกจับตาวา

   มีความสัมพันธใกลชิดกับมกุฎราชกุมการมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ของซาอุดีอาระเบีย 

   เนื่องจากทักทายมกุฎราชกุมการมุฮัมมัดดวยการโอบกอดอยางสนิทสนม 

  - ไดรับการสนับสนุนจากกลุมการเมืองชาวชีอะฮในอิรักท่ีมีอิทธิพลสูงและประเทศ

   มหาอำนาจท้ังในและนอกภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีมีอิทธิพลในอิรัก โดยเฉพาะ

   อิหราน ซาอุดีอาระเบีย และสหรฐัฯ ใหดำรงตำแหนง นรม.อิรัก 

  - รอดชีวิตจากการถูกกองกำลังไมทราบฝายสงอากาศยานไรคนขับติดตั้งระเบิดโจมตี

ท่ีพักซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยสูงสุด (Green Zone) ในกรุงแบกแดด เม่ือ 6 พ.ย.64 

 

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