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สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 

Islamic Republic of Iran 

 
 

เมืองหลวง เตหะราน 
 
ท่ีตั้ง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ตั้งอยูระหวางเสนละติจูด 24-40 องศาเหนือและระหวางเสนลองจิจูด 
44-64 องศาตะวันออกในจุดยุทธศาสตรท่ีเชื่อมระหวางเอเชียกลาง เอเชียใต ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก
รวมท้ังตั้งอยูบนชายฝงของอาวเปอรเซียและชองแคบฮอรมุซท่ีเปนเสนทางขนสงน้ำมันดิบทางทะเลท่ีสำคัญท่ีสุด
ของโลก (ประมาณ 40% ของการขนสงน้ำมันทางทะเลท่ัวโลก) มีพ้ืนท่ี 1,648,195 ตร.กม. ใหญเปนอันดับ 19 
ของโลก และใหญประมาณ 3.2 เทาของไทย มีชายแดนทางบกยาว 5,894 กม. และมีชายฝงทะเลยาว 2,440 กม. 
 
อาณาเขต  
 ทิศเหนือ ติดกับอารเมเนีย (44 กม.) อาเซอรไบจาน (689 กม.) เติรกเมนิสถาน
  (1,148 กม.) และทะเลสาบแคสเปยนยาว 740 กม. 
 ทิศตะวันออก ติดกับอัฟกานิสถาน (921 กม.) และปากีสถาน (959 กม.) 
 ทิศใต ติดกับอาวเปอรเซีย และอาวโอมาน โดยมีชายฝงยาว 1,700 กม. 
 ทิศตะวันตก ติดกับตุรกี (534 กม.) และอิรัก (1,599 กม.) 
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ภูมิประเทศ เปนหนึ่งในประเทศท่ีมีภูเขามากท่ีสุดในโลก พ้ืนท่ีกวา 95% เปนเทือกเขาสูงและท่ีราบสูง 

ภาคตะวันตกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขามากท่ีสุด เทือกเขาสำคัญ ไดแก คอเคซัส ซากรอซ และอัลบอรซ โดยยอดเขา 

Damavand (สูง 5,610 ม. หรือ 18,406 ฟุต) ในเทือกเขาอัลบอรซ เปนยอดเขาที่สูงที่สุดของอิหราน

และเขตยูเรเซีย ภาคกลางเปนท่ีราบสูงผืนใหญครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังประเทศตอเนื่องเขาไปถึงอัฟกานิสถาน

และปากีสถาน ภาคตะวันออกสวนใหญเปนทะเลทราย ไดแก ทะเลทราย Dasht-e Kavir ซ่ึงเปนทะเลทราย

ท่ีใหญท่ีสุดของอิหราน และทะเลทราย Dasht-e Lut ภาคเหนือปกคลุมดวยพ้ืนท่ีปาฝนหนาแนนท่ีเรียกวา 

Shomal กับท่ีราบชายฝงทะเลสาบแคสเปยน ภาคใตสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบตั้งแตปากแมน้ำ Shatt al-Arab 

(อิหรานเรียกวา Arvand Rud) บริเวณพรมแดนอิรัก-อิหราน ลงมาตามแนวชายฝงอาวเปอรเซีย ชองแคบฮอรมุซ 

และทะเลโอมาน 

 

ภูมิอากาศ แตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศของแตละพ้ืนท่ี ภาคเหนือซ่ึงเปนชายฝงทะเลสาบแคสเปยน

และปาฝนมีอากาศคอนขางชุมชื้น อุณหภูมิชวงฤดูรอนไมเกิน 29 องศาเซลเซียส ภาคตะวันตกซ่ึงเปนเทือกเขา

มีอากาศเย็น เฉพาะอยางยิ่งชวงฤดูหนาวมักมีอุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็งและมีหิมะตกหนัก ภาคกลางและ

ภาคตะวันออกซ่ึงเปนทะเลทรายคอนขางแหงแลง ปริมาณน้ำฝนนอยกวา 200 มม.ตอป ฤดูรอนจะมีอุณหภูมิ

สูงกวา 38 องศาเซลเซียส ภาคใตซ่ึงเปนท่ีราบชายฝงอาวเปอรเซียและอาวโอมาน มีความชื้นในอากาศสูงและ

อุณหภูมิสูงในฤดูรอน ฤดูกาลในอิหรานแบงเปน ฤดูใบไมผลิประมาณ มี.ค.-มิ.ย. ฤดูรอนประมาณ มิ.ย.-ก.ย. 

ฤดูใบไมรวงประมาณ ก.ย.-ธ.ค. และฤดูหนาวประมาณ ธ.ค.-มี.ค. ภัยธรรมชาติท่ีประสบเปนประจำ ไดแก 

ภัยแลง น้ำทวม พายุฝุน พายุทราย และแผนดินไหว 

 

ประชากร 85,888,910 คน (ประมาณการ ก.ค.2564)  

 

รายละเอียดประชากร  ประชากรเปนเปอรเซีย 61% อาเซอรี 16% เคิรด 10% ลูร 6% บาลูช 2% อาหรับ 2% 

เติรกเมน 2% และอ่ืน ๆ 1%  อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 24.11% วัยรุนถึงวัยกลางคน 

(15-64 ป) 70.02% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 5.87% (ประมาณการป 2563) อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม

ประมาณ 74.5 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 73.71 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 76.48 ป อัตราการเกิด 15.78 คน

ตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.14 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.03% 

(ประมาณการป 2564) 

 

ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม มีผูนับถือ 99.4% (ในจำนวนนี้เปนชีอะฮ 90-95% และซุนนี 

5-10%) ศาสนาอ่ืน ๆ (โซโรอัสเตอร ยูดาย คริสต และบาไฮ) 0.3% และไมสามารถระบุได 0.4% 

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ฟารซี มีผูใช 53% นอกจากนี้ยังมีการใชภาษาถิ่นเติรกอาเซอรี 18% 

เคิรด 10% กิลาคและมาซันดารัน 7% ลูร 6% บาลูช 2% อาหรับ 2% และอ่ืน ๆ 2% 
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การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 87% (ขอมูลป 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการอิหราน) งบประมาณดาน

การศึกษา 3.66% ของ GDP (ขอมูลป 2562 ของธนาคารโลก) การเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา

อยูภายใตการกำกับดูแลและบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเฉพาะดาน 

เชน การแพทย อยูภายใตกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตร ขณะท่ีดานวิทยาศาสตร การวิจัยและพัฒนา 

และอ่ืน ๆ อยูภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร วิจัยและเทคโนโลยี ท้ังนี้ รัฐบาลอิหรานจัดการศึกษาแบบไมเสีย

คาใชจายในระดับอุดมศึกษาเฉพาะการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ปจจุบันมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศมากกวา 2,500 แหง 

 

การกอตั้งประเทศ อิหรานหรือเปอรเซียในอดีตเริ่มกอตั้งเปนอาณาจักรที่ปกครองดวยระบอบกษัตริย

มาตั้งแต 2,800 ปกอนคริสตกาล และพัฒนากลายเปนจักรวรรดิเม่ือ 625 ปกอนคริสตกาล ศาสนาอิสลามเขาสู

เปอรเซียตั้งแตป 1194 สวนเตหะรานไดรับการสถาปนาเปนเมืองหลวงในสมัยราชวงศกอญัรตั้งแตป 2338 

มาจนถึงปจจุบัน การเปลี่ยนชื่อประเทศจากเปอรเซียเปนอิหรานซ่ึงหมายถึง “ดินแดนของชาวอารยัน” มีข้ึนใน

รัชสมัยชาห เรซอ ปะหลาวี เม่ือป 2478 กษัตริยองคสุดทาย คือ ชาห มุฮัมมัด เรซอ ปะหลาวี ท่ีปกครองประเทศ

แบบลุแกอำนาจจนสรางความไมพอใจแกประชาชนและนำไปสูการลุกฮือ ท่ีรูจักท่ัวไปวา “การปฏิวัติอิสลาม” 

ภายใตการนำของอายะตุลลอฮ รูฮุลลอฮ มูซาวี โคมัยนี นักการศาสนาท่ีไดรับความเคารพอยางสูงซ่ึงลี้ภัย

อยูในฝรั่งเศส จนชาหมุฮัมมัด ของอิหรานตองเสด็จฯ ไปลี้ภัยในตางประเทศ เม่ือ 16 ม.ค.2522 และเสด็จสวรรคตที่

อียิปตเมื่อป 2523 ขณะที่อายะตุลลอฮ โคมัยนีเดินทางกลับประเทศและเปลี่ยนแปลงการปกครองดวย

การสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามขึ้นเมื่อ 1 เม.ย.2522 โดยใชบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ) เปน

แนวทางปกครองและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเม่ือ ธ.ค.2522 (แกไขเพ่ิมเติมเม่ือป 2532)  

 

วันชาต ิ 11 ก.พ. (วันฉลองชัยชนะการปฏวิัติอิสลามของอิหรานเม่ือป 2522)  

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐอิสลาม (Islamic Republic) มีผูนำสูงสุด (Rahbar) เปนประมุข

ของรัฐท้ังฝายศาสนจักรและอาณาจักร ผูนำสูงสุดคนปจจุบัน คือ อายะตุลลอฮ ซัยยิด อะลี ฮุซัยนี คอมะนะอี 

(อายุ 83 ป/ป 2565) ดำรงตำแหนงตั้งแต มิ.ย.2532 มีประธานาธิบดี (Ra’is-e Jomhoor) เปนผูนำรัฐบาล 

ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายอิบรอฮีม เราะอีซี (อายุ 62 ป/ป 2565) ดำรงตำแหนงเปนสมัยแรก 

หลังจากชนะการเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อ 18 มิ.ย.2563 ดวยคะแนนเสียงกวา 18.02 ลานคะแนน (72.4% 

ของผูไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง) และจะสิ้นสุดการดำรงตำแหนงใน มิ.ย.2568  

 รัฐธรรมนูญอิหรานแบงอำนาจสูงสุดออกเปน 3 ฝาย ไดแก 

 ฝายบริหาร : มีการจัดสรรอำนาจอยางซับซอน ผูนำสูงสุดเปนประมุขของรัฐ มาจากการคัดเลือก

โดยสภาผูชำนัญ (Assembly of Experts) วาระการดำรงตำแหนงตลอดชีพ มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ

เรื่องสำคัญทุกเรื่อง รวมท้ังการแตงตั้งบุคคลสำคัญหลายตำแหนง ขณะท่ีประธานาธิบดีเปนผูนำรัฐบาล มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน วาระดำรงตำแหนง 4 ป ดำรงตำแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 2 สมัย และดำรง

ตำแหนงไดสูงสุดไมเกิน 3 สมัย ประธานาธิบดีมีอำนาจแตงตั้ง ครม. โดยตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

อำนาจในการถอดถอนประธานาธิบดีเปนของผูนำสูงสุด  
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 ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภาแบบสภาเดี่ยว คือ สภาท่ีปรึกษาอิสลาม (Majles-e-Shura-ye-Eslami 

เรียกสั้น ๆ วา Majles) มีสมาชิก 290 คน ที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและไดรับการรับรอง

จากสภาพิทักษรัฐธรรมนูญ วาระดำรงตำแหนง 4 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุด รอบแรกเม่ือ 21 ก.พ.2563 และ

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

ของโรค COVID-19 ครั้งตอไปจะมีข้ึนใน ก.พ.2567 มีหนาท่ีสำคัญ คือ การออกกฎหมาย การรับรองรายชื่อ ครม.

ท่ีประธานาธิบดีแตงตั้ง การใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศ การอนุมัติงบประมาณแผนดิน และ     

การตรวจสอบการทำงานของฝายบริหาร 

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

การแตงตั้งโดยผูนำสูงสุด มีหนาท่ีกำกับการบังคับใชกฎหมาย กำหนดนโยบายดานกฎหมาย และมีอำนาจ

แตงตั้งประธานศาลสูงสุดและอัยการสูงสุด ระบบศาลของอิหรานมีท้ังศาลท่ีพิจารณาคดีแพงและคดีอาญาท่ัวไป 

(Public Courts) กับศาลปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Courts) ท่ีพิจารณาคดีอาญาท่ีเปนภัยตอ

ความม่ันคงแหงชาติและอุดมการณปฏิวัติอิสลาม คำตัดสินของศาลปฏิวัติอิสลามถือเปนที่สิ้นสุดไมสามารถ

อุทธรณได นอกจากนี้ ยังมีศาลพิเศษสำหรับนักการศาสนา (Special Clerical Court) ซ่ึงเปนอิสระจากระบบ

ศาลขางตน มีหนาที่พิจารณาคดีอาญาที่นักการศาสนาตกเปนผูตองหาโดยขึ้นตรงตอผูนำสูงสุด คำตัดสิน

ของศาลนี้ถือเปนท่ีสิ้นสุด ไมสามารถอุทธรณได 

 นอกจากนี้ ยังมีองคกรสำคัญอ่ืน ๆ ท่ีตั้งข้ึนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ไดแก 

 สภาผูชำนัญ (Assembly of Experts) สมาชิก 86 คน เปนผูทรงคุณวุฒิทางศาสนาท่ีมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระดำรงตำแหนง 8 ป จัดประชุมอยางนอย 2 วันทุก 6 เดือน มีหนาท่ี

ตรวจสอบการทำงานของผูนำสูงสุดใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย อีกท้ังมีอำนาจในการแตงตั้งและถอดถอน

ผูนำสูงสุด แตไมมีอำนาจคัดคานการตัดสินใจของผูนำสูงสุด ท้ังนี้ การเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 26 ก.พ.2559 

ครั้งตอไปใน ก.พ.2567 

 สภาพิทักษรัฐธรรมนูญ (Guardian Council of the Constitution) สมาชิก 12 คน ไดรับ

การแตงตั้งจากผูนำสูงสุด 6 คน และอีก 6 คน เปนผูพิพากษาท่ีประธานสภาตุลาการสูงสุดเสนอชื่อใหรัฐสภา

พิจารณาคัดเลือก วาระการดำรงตำแหนง 6 ป มีหนาท่ีตีความรัฐธรรมนูญ รวมท้ังพิจารณาคุณสมบัติผูลงสมัคร

รับเลือกต้ังทุกระดับท้ังกอนและหลังการเลือกตั้งเพ่ือใหแนใจไดวา บุคคลเหลานี้มีความภักดีตออุดมการณ

ปฏิวัติอิสลาม นอกจากนี้ ยังมีอำนาจในการใชสิทธิยับยั้งการออกกฎหมายบางฉบับใหรัฐสภานำกลับไป

แกไขใหมได หากเห็นวาขัดกับรัฐธรรมนูญและหลักชะรีอะฮ 

 สภาผูชี้ขาด (Expediency Discernment Council) เปนองคกรท่ีมีอำนาจมากท่ีสุดองคกรหนึ่ง 

สมาชิกทั้งหมดมาจากการแตงตั้งโดยผูนำสูงสุด วาระดำรงตำแหนง 5 ป สมาชิกสภาชุดปจจุบันมี 28 คน 

ทำมีหนาท่ีใหคำแนะนำดานนโยบายแกผูนำสูงสุด ฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ รวมท้ังไกลเกลี่ยกรณี

สภาพิทักษรัฐธรรมนูญและรัฐสภามีความเห็นไมตรงกันเก่ียวกับขอกฎหมาย 
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 พรรคการเมืองสำคัญ  แบงเปนพรรคการเมืองฝายอนุรักษนิยม ไดแก 1) Combatant 

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

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

Clerics Society 6) Islamic Iran Developers Coalition (Abadgaran) พรรคอนุรักษนิยมใหมของอดีต

ประธานาธิบดีมะหมูด อะหมัดดีเนญอด 7) United Front of Principlists 7) Broad Popular Coalition of 

Principalists ซ่ึงเปนพรรคอนุรักษนิยมเครงจารีต และพรรคการเมืองฝายปฏิรูป ไดแก 8) Council for 

Coordinating the Reforms Front แนวรวมพรรคการเมืองฝายปฏิรูปท่ีมีพรรค Islamic Iran Participation Front 

ของอดีตประธานาธิบดีมุฮัมมัด คอตามี เปนแกนนำ 9) Moderation and Development Party ของ

ประธานาธิบดีฮะซัน รูฮานี 10) National Trust Party ของนายมะฮดี กัรรูบี อดีตประธานรัฐสภา นอกจากนี้ 

ยังมีกลุม Green Path of the Hope ของนายมีร ฮอสเซน มูซาวี นักการเมืองสายปฏิรูป ผูสมัครชิงตำแหนง

ประธานาธิบดีเม่ือป 2552 ซ่ึงไมไดขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดตั้งเปนกลุม/พรรคการเมืองอยางเปน

ทางการตามกฎหมาย 

 

เศรษฐกจิ ขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในตะวันออกกลาง แตการท่ีรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการควบคุม

ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการควบคุมราคาสินคาและอุดหนุนการผลิตสินคาบางรายการ โดยปลอยใหภาคเอกชน

มีบทบาทจำกัดเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก เชน การเกษตร การบริการ ทำใหเกิดการบิดเบือนของกลไกตลาด 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังตองพ่ึงพารายไดจากอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซเปนหลัก นับตั้งแตมีการคนพบแหลงน้ำมัน

ในประเทศเม่ือตนคริสตศตวรรษท่ี 20 อยางไรก็ดี รัฐบาลสมัยอดีตประธานาธิบดีอะหมัดดีเนญอด พยายาม

ดำเนินนโยบายปฏริปูเศรษฐกิจใหเสรีมากข้ึน เฉพาะอยางยิ่งการลดการอุดหนุนราคาสินคาประเภทอาหารและ

พลังงานเพื่อลดภาระของรัฐ หลังจากประสบปญหาขาดดุลงบประมาณ ปญหาเงินเฟอและการวางงานสูง

อยางตอเนื่อง ขณะท่ีรัฐบาลของประธานาธิบดีรูฮานี ซ่ึงไดรับเลือกตั้งตอจากอดีตประธานาธิบดีอะหมัดดีเนญอด 

เม่ือ มิ.ย.2556 และชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปนสมัยท่ี 2 เม่ือ พ.ค.2560 ดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสราง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงเสริมความแข็งแกรงใหแกภาคการเงินและการธนาคาร สรางบรรยากาศทางธุรกิจ

เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และกระตุนการเติบโตของภาคเอกชน ท้ังนี้ อิหรานปฏิรูปเศรษฐกิจดวย

ระบบตลาดเพ่ือหวังปูทางไปสูการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในอนาคต 

 ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ : น้ำมันดิบมีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลวประมาณ 208,600 

ลานบารเรล (มากเปนอันดับ 4 ของโลก) กำลังผลิตวันละ 1.985 ลานบารเรล และสงออกไดวันละประมาณ 

404,500 บารเรล (ขอมูลป 2563 ของ OPEC) ท้ังนี้ บริษัทน้ำมันแหงชาติ (National Iranian Oil Company-

NIOC) ของรัฐบาลอิหราน มีแผนจะเพ่ิมกำลังการผลิตน้ำมันดิบอยูในระดับมากกวาวันละ 4.5 ลานบารเรล 

ภายในป 2565 สำหรับกาซธรรมชาติ มีปริมาณสำรองท่ีพิสูจนทราบแลว 34.07 ลานลานลูกบาศกเมตร (มากเปน

อันดับ 2 ของโลก) กำลังผลิตวันละประมาณ 253,770 ลานลูกบาศกเมตร และสงออกไดวันละ 12,670 

ลานลูกบาศกเมตร (ขอมูลป 2563 ของ OPEC) นอกจากนี้ ยังมีแรธาตุสำคัญไดแก ถานหิน โครเมียม ทองแดง 

แรเหล็ก ตะก่ัว แมงกานีส สังกะส ีและกำมะถัน 
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 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : รียาล (Rial) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 42,025 รียาล 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 1,268.77 รียาล (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 628,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการป 2564 ของธนาคารโลก) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.5% (ประมาณการป 2564 ของ IMF) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 13,923 ลานดอลลารสหรัฐ 

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศ : 8,800 ลานดอลลารสหรัฐ 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 12,730 ดอลลารสหรัฐ 

อัตราเงินเฟอ : 39.3%  

อัตราการวางงาน : 10%  

แรงงาน : 26.81 ลานคน (ประมาณการป 2563 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ) 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ไดเปรียบดุลการคา 14,786 ลานดอลลารสหรัฐ (ขอมูลเม่ือป 2563 ของ WTO)  

มูลคาการสงออก : 54,543 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมีและเคมีภัณฑ พลาสติก สารเคมีอินทรีย เหล็กหลอและเหล็กกลา 

สินแร ผักและผลไม ปุย เกลือ กำมะถัน ปูนซีเมนต และทองแดง 

ประเทศสงออกสินคาสำคัญ : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิรัก ตุรกี เกาหลีใต อัฟกานิสถาน อินเดีย ปากีสถาน 

อินโดนีเซีย โอมาน ไทย และอาเซอรไบจาน 

มูลคาการนำเขา : 38,575 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : เครื่องจักรสำหรับภาคอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร ธัญพืช เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา เวชภัณฑ 

ยานพาหนะ เมล็ดพืชน้ำมัน อุปกรณทางการแพทย สารเคมีอินทรีย 

ประเทศนำเขาสินคาสำคัญ : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อินเดีย ตุรกี เยอรมนี สวิตเซอรแลนด เกาหลีใต 

รัสเซีย อิตาลี และสหราชอาณาจักร  

 

การทหาร กองทัพอิหรานมีขีดความสามารถมากที่สุดประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง อิหรานใชจาย

งบประมาณดานการทหารเมื่อป 2563 ประมาณ 14,059 ลานดอลลารสหรัฐ (2.3% ของ GDP) นอกจากนี้ 

การท่ีอิหรานตองพัฒนาอาวุธข้ึนมาใชงานเอง ในชวงท่ีตองเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติ 

(UN) และประเทศมหาอำนาจตะวันตก สงผลใหอุตสาหกรรมทางทหารของอิหรานมีความกาวหนาและไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันอิหรานสามารถผลิตรถถัง ยานยนตหุมเกราะ อาวุธปลอยนำวิถี เรือดำน้ำ เรือรบ 

เรือพิฆาตติดตั้งอาวุธปลอยนำวิถีระบบเรดาร เฮลิคอปเตอร เครื่องบินขับไล และอากาศยานไรคนขับ (UAV 

หรือ Drone) ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมการบินของอิหราน (Iran Aviation Industries Organization) อางเม่ือ 

ธ.ค.2561 วาศักยภาพการผลิต UAV ของอิหรานอยูในอันดับ 5 ของโลก ขณะเดียวกันอิหรานยังเปน 1 ใน 5 

ประเทศท่ีกองทัพมีขีดความสามารถในการทำสงครามบนเครือขายคอมพิวเตอร (cyber-warfare)  
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 ผูนำสูงสุดของอิหรานเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหนง มีสิทธิ์ขาดเพียงผูเดียวใน

การประกาศและยุติสงคราม รวมท้ังมีอำนาจในการแตงตั้งและถอดถอนผูบัญชาการเหลาทัพตาง ๆ โดยแบงเปน 

 1) กองทัพแหงชาติ (Islamic Republic of Iran Regular Forces) หรือ Artesh อยูภายใต

การบังคับบัญชาของกองบัญชาการใหญของกองทัพแหงชาติ (General Headquarters of Armed Forces) 

ขณะที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบการวางแผนสงกำลังบำรุงและจัดสรรงบประมาณใหเหลาทัพตาง ๆ 

แตไมเก่ียวของกับการบัญชาการปฏิบัติการในสนามรบ ท้ังนี้ กองทัพแหงชาติมีกำลังพลท้ังสิ้น 350,000 นาย 

ประกอบดวย 

  - ทบ. กำลังพลประจำการ 130,000 นาย กำลังพลสำรอง 220,000 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ 

ไดแก รถถัง (MBT) ท่ีผลิตข้ึนเองรุน T-72S จำนวน 480 คัน รุน M-60A1 จำนวน 150 คัน รุน T-62 กวา 75 คัน 

รุน Chieftain Mk3/Mk5 จำนวน 100 คัน (เปนรถถังของสหราชอาณาจักร ที่ประจำการตั้งแตสมัยชาห) 

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

ท่ีประจำการตั้งแตสมัยชาห) รุน Karrar (ใชรุน T-90MS ของรัสเซียเปนตนแบบ) รุน Tiam (ใชรุน M47/M48 

ของสหรัฐฯ เปนตนแบบ) และรุน Zulfiqar (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) รถถังเบา (LT/TK) รุน Scorpion 

กวา 80 คัน ยานยนตลาดตระเวนหุมเกราะ (RECCE) รุน EE-9 Cascavel จำนวน 35 คัน ยานยนตอเนกประสงค

หุมเกราะ (IFV) รุน BMP-1 จำนวน 210 คัน รุน BMP-2 จำนวน 400 คัน และรุน BMT-2 Cobra (ไมปรากฏ

ขอมูลจำนวน) รถสายพานลำเลียงหุมเกราะ (APC) รุน Boragh จำนวน 140 คัน รุน M113 จำนวน 200 คัน 

รุน BTR-50/BTR-60 จำนวน 300 คัน และรุน Rakhsh (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) จรวดนำวิถีตอตานรถถัง 

(MSL) แบบ MANPATS รุน 9K11 Malyutka รุน 9K11 Fagot รุน 9K113 Konkurs รุน Saeqhe และรุน Toophan 

(ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนไรแรงสะทอนถอยหลังตอตานรถถัง (RCL) ขนาดตาง ๆ กวา 200 กระบอก 

ปนใหญตอสูอากาศยานและเครื่องยิงลูกระเบิด (ARTILLERY) จำนวนกวา 6,798 กระบอก ขีปนาวุธและ

อาวุธปลอยทางยุทธวิธีแบบพ้ืนสูพ้ืน (SRBM) รุน CSS-8 รุน Shahin-1/Shahin-2 รุน Nazeat และรุน Oghab 

(ไมปรากฏขอมูลจำนวน) เครื่องบินลำเลียง (TPT) เฮลิคอปเตอรแบบโจมตี (ATK) และแบบลำเลียง (TPT) รุนตาง ๆ 

กวา 230 เครื่อง อากาศยานไรคนขับสำหรับภารกิจลาดตระเวนและสอดแนม รุน Mohajer 3/4 รุน Mohajer 2 

รุน Shahed 129 และรุน Ababil (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ขีปนาวุธแบบพื้นสูอากาศ (SAM) (พิสัยใกล) 

รุน FM-80 (พิสัยไกล) รุน 9K36 Strela-3 รุน 9K32 Strela-2 รุน Misaq 1/Misaq 2 รุน 9K338 Igla-S และ

รุน HN-5A (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนใหญวิถีราบ (GUNS) รุนและขนาดตาง ๆ รวม 1,122 กระบอก 

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

รุน Qeam ท่ีอิหรานผลิตข้ึนเอง (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

 - ทร. เปนกองกำลังท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในกองทัพแหงชาติ กำลังพลประจำการ 18,000 นาย 

ในจำนวนนี้เปนนาวิกโยธินประมาณ 2,600 นาย แตมีศักยภาพสูงที่จะกอกวนเสนทางขนสงน้ำมันใน

ชองแคบฮอรมุซ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางพลังงานและเศรษฐกิจโลกโดยรวม ยุทโธปกรณสำคัญ 

ไดแก เรือดำน้ำปราบเรือดำน้ำ (SSK) ชั้น Kilo จากรัสเซียจำนวน 3 ลำ เรือดำน้ำใกลฝง (SSC) ชั้น Fateh 

จำนวน 1 ลำ เรือดำน้ำเล็ก (SSW/SSM) ชั้น Ghadir จำนวน 14 ลำ และชั้น Nahang จำนวน 1 ลำ เรือคอรเวต 
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(เรือรบผิวน้ำขนาดเล็กติดตั้งขีปนาวุธ) ชั้น Jamaran จำนวน 2 ลำ ชั้น Alvand จำนวน 3 ลำ และชั้น Bayandor 

จำนวน 2 ลำ เรือตรวจการณติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีปราบเรือดำน้ำ (PCFG) ชั้น Kaman มากกวา 14 ลำ 

เรือตรวจการณติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีตอตานเรือ (PBG) ชั้น Hendijan จำนวน 3 ลำ ชั้น Kayvan จำนวน 3 ลำ 

และชั้น Parvin จำนวน 3 ลำ เรือตรวจการณโจมตีเร็ว (PBFT) แบบกึ่งดำน้ำ ชั้น Kajami จำนวน 3 ลำ 

เรือตรวจการณชายฝง (PBF/PB) ชั้น MIL55 จำนวน 1 ลำ ชั้น C14 จำนวน 9 ลำ ชั้น Hendijan จำนวน 9 ลำ 

ชั้น MkII จำนวน 6 ลำ และชั้น MKIII จำนวน 10 ลำ เรือยกพลข้ึนบกขนาดกลาง (LSM) ชั้น Farsi จำนวน 3 ลำ 

เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ (LST) ชั้น Hengam จำนวน 3 ลำ เรือสนับสนุนการยกพลข้ึนบก (LSL/LSSL) 

ชั้น Fouque จำนวน 6 ลำ เรือระบายพลขนาดใหญ (LCU) ชั้น Liyan 110 จำนวน 1 ลำ และชั้นอ่ืน ๆ รวม 10 ลำ 

เรือสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ และปฏิบัติการทางน้ำชั้นอ่ืน ๆ รวม 18 ลำ ระบบขีปนาวุธตอตานเรือผิวน้ำ

รุน C-701 Kosar รุน C-704 Nasr รุน C-802 Noor รุน C-802A Ghader และ รุน Ra’ad (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

นอกจากนี้ มีการประจำการเครื่องบิน เฮลิคอปเตอรแบบโจมตีและแบบลำเลียงรุนตาง ๆ รวมประมาณ 46 เครื่อง 

ในหนวยนาวิกโยธิน ท้ังนี้ เรือดำน้ำและเรือรบสวนใหญเปนยุทโธปกรณท่ีอิหรานพัฒนาและผลิตข้ึนใชเอง 

  - ทอ. เปนกองกำลังท่ีคอนขางมีปญหา เพราะแมมีกำลังพลถึง 18,000 นาย แตมีเครื่องบินรบ

ท่ีสามารถใชการไดประมาณ 333 เครื่อง สวนใหญเขาประจำการตั้งแตสมัยชาห ดวยเหตุนี้อิหรานจึงพยายาม

พัฒนาเครื่องบินข้ึนเองเพ่ือทดแทนของเกา รวมท้ังสั่งซ้ือเครื่องบินรบรุน Su-30 MKM จำนวน 250 เครื่อง 

เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศรุน II-78 MKI จากรัสเซียจำนวน 20 เครื่อง และเครื่องบินขับไล J-10 จากจีน

จำนวน 2 ฝูงบิน อากาศยานท่ีสำคัญ ไดแก เครื่องบินขับไล (FTR) รุน F-5B จำนวน 20 เครื่องรุน F-5E/F 

มากกวา 55 เครื่อง รุน F-7M จำนวน 24 เครื่อง รุน F-14 จำนวน 43 เครื่อง รุน MiG-29/U/UB จำนวน 35 เครื่อง 

รุน Azarakhsh มากกวา 6 เครื่อง เครื่องบินขับไลและโจมตีภาคพ้ืนดิน (FAG) รุน F-4D/E จำนวน 62 เครื่อง 

รุน F-1E จำนวน 10 เครื่อง รุน Saegheh มากกวา 6 เครื่อง รุน Su-22M4 มากกวา 7 เครื่อง และ

รุน Su-22UM-3K มากกวา 3 เครื่อง เครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน (ATK) รุน Su-24MK จำนวน 29 เครื่อง 

รุน Su-25K จำนวน 7 เครื่อง และรุน Su-25UBK จำนวน 3 เครื่อง เครื่องบินปราบเรอืดำน้ำ (ASW) รุน P-3F Orion 

จำนวน 3 เครื่องเครื่องบินขับไลและลาดตระเวน (ISR) รุน RF-4E Phantom มากกวา 6 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง

และลาดตระเวน (TKR/TPT) รุนตาง ๆ รวม 119 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตีรุน Bell 412 จำนวน 2 เครื่อง 

และเฮลิคอปเตอรลำเลียง (MRH/TPT) รุนตาง ๆ กวา 36 เครื่อง ขีปนาวุธ/อาวุธปลอยนำวิถี แบบอากาศสูอากาศ 

(AAM) รุน PL-24 รุน PL-4 รุน R-60 รุน R-73 รุน AIM-9J รุน R-27 รุน AIM-7E-2 และรุน AIM-54 (ไมปรากฏ

ขอมูลจำนวน) ขีปนาวุธ/อาวุธปลอยนำวิถี แบบอากาศสูพ้ืน (ASM) รุน AGM-65A รุน Kh-25 รุน Kh-25ML และ

รุน Kh-29L/T (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ขีปนาวุธ/อาวุธปลอยนำวิถีตอตานเรือ (AShM) รุน C-801K และ 

ขีปนาวุธตอตานเรดาร (ARM) รุ น Kh-58 และระเบิด/ขีปนาวุธตอตานอากาศยาน (BOMBS) แบบ 

Electro-optical guided รุน GBU-87/B ท่ีอิหรานผลิตข้ึนเอง (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

  - กองกำลังปองกันภัยทางอากาศ เปนกองกำลังท่ีแยกตัวออกมาจาก ทอ. มีกำลังพล 

12,000 นาย ประจำการขีปนาวุธสำคัญ ไดแก ขีปนาวุธนำวิถีตอสูอากาศยานแบบพ้ืนสูอากาศ (SAM) พิสัยไกล 

รุน S-200 Angara จำนวน 10 ลูก รุน S-300PMU2 จำนวน 32 ลูก รุน Bavar-373 (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 
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พิสัยกลาง รุน MIM-23B มากกวา 150 ลูก รุน S-75 จำนวน 45 ลูก รุน Talash (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

พิสัยใกล รุน FM-80 จำนวน 250 ลูก รุน 9K331 จำนวน 29 ลูก เครื่องยิงขีปนาวุธนำวิถีดวยอินฟาเรด 

(Point-defence) รุน Rapier จำนวน 30 เครื่อง และรุน Misaq (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ปนใหญตอสู

อากาศยาน รุน ZU-23-2 และรุน GDF-002 (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) 

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

Pasdaran ข้ึนตรงตอผูนำสูงสุด มีกำลังพลมากกวา 190,000 นาย ประกอบดวย 

   - ทบ.ของ IRGC กำลังพลกวา 150,000 นาย ภารกิจหลัก คือ การตอตานการกอความไมสงบ

ภายในประเทศ ไมปรากฏขอมูลเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ 

  - ทร.ของ IRGC กำลังพล 20,000 นาย ในจำนวนนี้รวมนาวิกโยธินประมาณ 5,000 นาย 

ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก เรือโจมตีเร็วขนาดเล็กชั้นตาง ๆ จำนวน 1,500 ลำ เครื่องบินรุน Bavar-2 ท่ีผลิตเอง 

เฮลิคอปเตอรรุน Mi-17 จากจีน อาวุธปลอยตอตานเรือรุน C-701 Kosar รุน C-704 Nasr และรุน C-802 ท่ีผลิตเอง 

และรุน HY-2 จากจีน แตไมปรากฏขอมูลเก่ียวกับจำนวน เรือตรวจการณชั้นตาง ๆ รวม 126 ลำ เรือสะเทินน้ำ

สะเทินบก ลำเลียงพลและยุทโธปกรณ และเรือสนับสนุนกำลังพล ชั้นตาง ๆ แตไมปรากฏขอมูลจำนวน 

นอกจากนี้ยังมีเฮลิคอปเตอรแบบลำเลียงมากกวา 5 ลำ 

  - ทอ.ของ IRGC มีกำลังพลในประจำการประมาณ 15,000 นาย แตมียุทโธปกรณสำคัญ 

ไดแก เครื่องบินรุน Sukhoi Su-25 จำนวน 10 เครื่อง อากาศยานไรคนขับสำหรับภารกิจลาดตระเวนและ

สอดแนมท่ีอิหรานผลิตข้ึนเองรุน Ababil รุน Mohajer I/II/III/VI และรุน Shahed 129 ซ่ึงไมปรากฏขอมูลจำนวน 

นอกจากนี ้ยังมีกองกำลังขีปนาวุธ (Missile Force) อยูในกำกับ และมีขีปนาวุธท่ีผลิตเอง ไดแก ขีปนาวุธท้ิงตัว

พิสัยกลาง แบบพ้ืนสูพ้ืน (MRBM) ระยะยิงไกลกวา 1,000 กม. หลายรุน เชน รุน Shahab-3 รุน Ghadr-1 

รุน Emad-1 รุน Sajjil-2 ซ่ึงมีจำนวนรวมกันมากถึง 50 ลูก ขีปนาวุธท้ิงตัวพิสัยใกล แบบพ้ืนสูพ้ืน (SRBM) ระยะ

ยิงไกล 300-1,000 กม. หลายรุน เชน รุน Fateh 110 รุน Khalij Fars รุน Shahab-1/-2 และรุน Zelzal ซ่ึงมี

จำนวนรวมกันมากถึง 100 ลูก จรวดรอน (GLCM) รุน Quds-1 (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) ขีปนาวุธนำวิถีตอสู

อากาศยานแบบพ้ืนสูอากาศ (SAM) พิสัยกลาง รุน Khordad เครื่องยิงขีปนาวุธนำวิถีดวยอินฟาเรด (Point-

defence) รุน Misaq (ไมปรากฏขอมูลจำนวน) และระเบิด/ขีปนาวุธตอตานอากาศยาน (BOMBS) แบบ 

Laser- guided และแบบ Electro-optical guided รุน Sadid ท่ีอิหรานผลิตข้ึนเอง (ไมปรากฏขอมูลจำนวน)  

  - กองกำลังปฏิบัติการพิเศษหรือ Qods Force (ตั้งชื่อตามนครอัลกุดสหรือเยรูซาเลมท่ี

ปจจุบันอยูภายใตการยึดครองของอิสราเอล) เปนหนวยปฏิบัติการพิเศษตางประเทศ คาดวามีกำลังพลใน

ประจำการประมาณ 5,000-15,000 นาย 

  - กองกำลังอาสาสมัครทหารพราน (Basij Force) ซึ่งอิหรานอางวามีสมาชิกมากถึง 

12.6 ลานนาย แตมีการคาดการณวานาจะมีกำลังพลประจำการอยูท่ี 600,000 นาย และอาจเรียกระดมพลใน

กรณีท่ีเกิดเหตุจำเปนไดอีก 1 ลานคน นอกจากนี้ยังมีกองกำลังปองกันชายแดนประมาณ 40,000-60,000 คน  
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ปญหาดานความม่ันคง 

 นับจากอิหรานเปลี่ยนแปลงการปกครอง (การปฏิวัติอิสลามในอิหราน) เม่ือป 2522 อิหราน

เผชิญกับปญหาทาทายรอบดานท่ีสงผลกระทบมาถึงปจจุบัน ไดแก 

 1. ความหวาดระแวงจากรัฐอาหรับเพ่ือนบาน เฉพาะอยางยิ่งการท่ีรัฐกษัตริยรอบอาวอาหรับ

เคยสนับสนุนอิรักใหเขารุกรานจังหวัดคูซิสถานของอิหรานเม่ือ 22 ก.ย.2523 จนกลายเปนชนวนสงคราม

อิรัก-อิหราน ท่ียืดเยื้อถึง 8 ป เพ่ือตอบโตการดำเนินนโยบายสงออกการปฏิวัติอิสลามของอิหราน อยางไรก็ตาม 

แมอิรักกับอิหรานจะยุติสงครามดวยการทำขอตกลงหยุดยิงเมื่อ 20 ส.ค.2531 แตความหวาดระแวง

ของรัฐกษัตริยรอบอาวอาหรับยังคงดำรงอยู เนื่องจากกังวลวาอิหรานจะใชอิทธิพลผานชุมชนมุสลิมชีอะฮ

กอเหตุวุนวายทางการเมืองข้ึนในประเทศของตน 

 2. ความขัดแยงกับประเทศมหาอำนาจตะวันตก โดยเฉพาะกับสหรัฐฯ ท่ีตัดความสัมพันธ

ทางการทูตและยังคงใชมาตรการคว่ำบาตรฝายเดียวตออิหรานหลังเกิดเหตุนักศึกษาอิหรานบุกยึดสถานทูต

สหรัฐฯ ในกรุงเตหะราน เม่ือ 4 พ.ย.2522 และจับเจาหนาท่ีสหรัฐฯ เปนตัวประกันไว 444 วัน สวนความขัดแยง

ในประเด็นโครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหรานท่ียืดเยื้อมานานถึง 13 ป ผอนคลายนับจากอิหรานกับ P5+1 

(สมาชิกถาวร UNSC และเยอรมนี) บรรลุแผนปฏิบัติการรวมเพ่ือยุติปญหาเก่ียวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร

ของอิหราน (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) เม่ือป 2558 และนำไปสูการท่ีมหาอำนาจ

ตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและภาคพลังงานของอิหรานนับต้ังแต ม.ค.2559 แตการท่ี

อิหรานไมยอมยุติการดำเนินโครงการพัฒนาขีปนาวุธและยังถูกกลาวหาวาสนับสนุนกลุมกอการราย ทำใหรัฐบาล

สหรัฐฯ สมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ยังคงบังคับใชมาตรการลงโทษอิหรานฝายเดียวในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาขีปนาวุธ การกอการราย และการละเมิดสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ดี ความขัดแยงในประเด็น

โครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหราน กลับมาตึงเครียดและทวีความรุนแรงอีก นับจากรัฐบาลสหรัฐฯ สมัย

ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ถอนตัวฝายเดียวจาก JCPOA เม่ือ 9 พ.ค.2561 และนำมาตรการคว่ำบาตรทาง

เศรษฐกิจตออิหรานในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการนิวเคลียร กลับมาบังคับใชเพ่ือกดดันใหอิหรานยุติการพัฒนา

โครงการนิวเคลียรและการขยายอิทธิพลในภูมิภาค  

 3. การพยายามกอเหตุของกลุมกอการรายและกลุมติดอาวุธ เห็นไดจากเหตุโจมตีรัฐสภาและ

สุสานอิหมามโคมัยนี ในกรุงเตหะรานเมื่อ 7 มิ.ย.2560 (มีผูเสียชีวิตอยางนอย 17 คน) ซึ่งถูกระบุวาเปน

การกอการรายของกลุม Islamic State (IS) และถือเปนครั้งแรกท่ีกลุม IS ประสบความสำเร็จในการกอเหตุ

โจมตีในอิหราน ขณะเดียวกันอิหรานยังเผชิญกับความพยายามกอเหตุรุนแรงของกลุมติดอาวุธท่ีตอตานรฐับาล 

ซ่ึงมีหลายกลุม เชน กลุมุนดุลลอฮ หรือ People’s Resistance Movement of Iran (PRMI) ท่ีตอสูดวย

แนวทางรุนแรงเพ่ือเรียกรองสิทธิของมุสลิมซุนนีในอิหราน กลุม al-Ahvaziya ซ่ึงตองการแบงแยกดินแดนและ

เคลื่อนไหวในจังหวัดคูซิสถานทางภาคใตของอิหราน โดยอางเปนผูกอเหตุกราดยิงในพิธีสวนสนามในเมืองอะหวาซ 

ทางภาคใตของอิหรานเม่ือ 22 ก.ย.2561 (มีผูเสียชีวิตอยางนอย 25 คน) กลุม People’s Free  Life Party of 

Kurdistan (PJAK) กลุมชาตินิยมชาวเคิรด ซ่ึงตองการสถาปนารัฐของชาวเคิรด และกลุม Mujahedin-e-Khalq 

Organization (MEK หรือ MKO) ท่ีมีอุดมการณสังคมนิยมมารกซิสต ซ่ึงตองการโคนลมระบอบสาธารณรัฐอิสลาม 

โดยกลุม PJAK และกลุม MKO ใชปฏิบัติการขามพรมแดนจากท่ีม่ันในภาคเหนือของอิรักเขามาลอบวางระเบิด

สถานท่ีสำคัญ โจมตีเจาหนาท่ีทหาร และลอบสังหารบุคคลสำคัญ 
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ CICA, CP, D-8, ECO, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, 

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

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

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO นอกจากนี้ ยังมีสถานะเปนผูสังเกตการณของ 

SAARC, SCO,  WTO 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แมวาอิหรานจะเผชิญกับขอจำกัดดานงบประมาณ สิ่งอำนวยความสะดวก

และความรวมมือจากตางประเทศ จากการตกอยูภายใตมาตรการลงโทษของมหาอำนาจตะวันตก แตนักวิทยาศาสตร

อิหรานยังสามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ อยางตอเนื่อง และมีศักยภาพระดับโลก 

เฉพาะอยางยิ่งในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี อาทิ การประสบความเร็จในการโคลนนิ่งแกะได

เม่ือป 2549 ขณะท่ีการวิจัยดาน Stem cell มีความกาวหนาอยูใน 10 อันดับแรกของโลก และมีความกาวหนาดาน

นาโนเทคโนโลยี เปนอันดับ 7 ของโลก ขณะเดียวกัน ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีดานอวกาศ

อยางตอเนื่อง เชน การสงดาวเทียมสอดแนม Sina-1 ซึ่งเปนดาวเทียมท่ีผลิตไดเองดวงแรก ข้ึนสูวงโคจรโลก

ไดสำเร็จเม่ือป 2549 การสงดาวเทียม Omid ดวยจรวดนำสง Safir ท่ีผลิตไดเองข้ึนสูวงโคจรโลกไดสำเร็จ

เม่ือป 2552 ซ่ึงทำใหอิหรานกลายเปนชาติท่ี 9 ในโลกท่ีสามารถผลิตดาวเทียมและจรวดนำสงดาวเทียมไดเอง 

การสงแคปซูล Pishgam ท่ีผลิตไดเองโดยยิงข้ึนสูอวกาศไดสำเร็จเปนครั้งแรก เม่ือ ม.ค.2556 และการทดลองยิง

จรวด Simorgh ท่ีผลิตไดเองและมีขีดความสามารถในการนำสงดาวเทียมพรอมกันหลายดวงข้ึนสูวงโคจรโลก

ไดสำเร็จเม่ือ ก.ค.2560 รวมท้ังมีแผนสงมนุษยคนแรกข้ึนสูหวงอวกาศในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีความกาวหนา

ดานเทคโนโลยีนิวเคลียร โดยมีขีดความสามารถในการควบคุมวัฏจักรการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียรไดครบท้ังวงจร 

แตมหาอำนาจตะวันตกตั้งขอสงสัยวาอาจมีความพยายามลักลอบนำเอาเทคโนโลยีดังกลาวไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยาน 319 แหง ใชงานไดดี 140 แหง โดยมีทาอากาศยานนานาชาติ

สำคัญ ไดแก ทาอากาศยาน Imam Khomeini กับทาอากาศยาน Mehrabad ท่ีเตหะราน ทาอากาศยาน Shahid 

Beheshti ท่ีอิสฟาฮาน ทาอากาศยาน Shahid Dastghaib ท่ีชีราซ ทาอากาศยาน Shahid Hashemi Nejad 

ท่ีมัชฮัด ทาอากาศยาน Tabriz ท่ีตับรีซ และทาอากาศยาน Bandar Abbas ท่ีบันดัรอับบาส การขนสงทางน้ำ

มีทาเรือทางทะเลท่ีสำคัญ ไดแก ทาเรือ Bandar-e Assaluyeh ทาเรือ Bandar Abbas และทาเรือ Bandar-e-

Imam Khomeini เสนทางรถไฟระยะทางรวม 13,500 กม. (ขอมูลป 2562 ขององคการรถไฟแหงชาติอิหราน) 

ถนนระยะทาง 223,485 กม. (ขอมูลป 2561) ทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียมระยะทาง 38,906 กม. (ขอมูลป 2559) 

การโทรคมนาคม: โทรศัพทพื้นฐานใหบริการประมาณ 29.09 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนที่ 127.62 

ลานเลขหมาย จำนวนผูใชอินเตอรเน็ต 84.11% ของจำนวนประชากร 85.88 ลานคน (ประมาณการป 2564 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ) รหัสประเทศสำหรับโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ +98 

รหัสอินเทอรเน็ต .ir เว็บไซตการทองเท่ียว: http://www.tourismiran.ir/ 
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การเดินทาง สายการบินไทยไมมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-เตหะราน (ประมาณ 5,450 กม.) ท้ังนี้ สายการบินไทย

เคยเปดใหบริการเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เตหะราน (ทาอากาศยาน Imam Khomeini)      

4 เที่ยวตอสัปดาห เปนครั้งแรกเมื่อ 1 ต.ค.2559 หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติและ

มหาอำนาจตะวันตกผอนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหราน เม่ือ 16 ม.ค.2559 แตจำนวนผูโดยสารไมเปนไป

ตามเปาหมาย สงผลใหขาดทุนอยางตอเนื่อง และตองประกาศปดเสนทางบินดังกลาวเม่ือ 1 มี.ค.2561 สำหรับ

สายการบินอิหราน ไดแก Iran Air (สายการบินแหงชาติ) และ Mahan Air (สายการบินเอกชนอิหราน) ซ่ึง

กอนหนานี้ระงับเท่ียวบินตรงเตหะราน-กรุงเทพฯ เปนการชั่วคราว เนื่องจากฝายไทยระงับการบริการเติมน้ำมัน

แกสายการบินอิหรานตั้งแตป 2555 (ตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ) ปจจุบัน Iran Air ยกเลิกเท่ียวบินมาไทย 

ขณะท่ี Mahan Air กลับมาใหบริการเท่ียวบินมาไทย 6 เท่ียวตอสัปดาห (จันทร-เสาร) การเดินทางใชเวลา

ประมาณ 7 ชม. เวลาท่ีอิหรานชากวาไทย 3 ชม. 30 นาที นอกจากนี้ อาจใชบริการสายการบินอ่ืน ๆ เชน 

Oman Air ของโอมาน Qatar Airways ของกาตาร Emirates ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) และ 

Turkish Airline ของตุรกี โดยแตละสายการบินจะแวะพักท่ีประเทศของตนกอน (ไมมีสายการบินท่ีใหบริการ

เท่ียวบินตรง) นักทองเท่ียวไทยท่ีตองการเดินทางเขาอิหรานตองขอรับการตรวจลงตรา (Visa) สวนการขอรับ

การตรวจลงตราประเภทธุรกิจจะตองมีหนังสือเชิญจากคูคาในอิหรานยื่นประกอบการขอ Visa 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. ความขัดแยงระหวางอิหรานกับสหรัฐฯ ในประเด็นการฟนฟูขอตกลงนิวเคลียร (JCPOA) 

ที่ยังตึงเครียดตอเนื่อง นับจากสหรัฐฯ ถอนตัวจาก JCPOA ฝายเดียวเมื่อ 9 พ.ค.2561 และนำมาตรการ

คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตออิหรานกลับมาบังคับใช ขณะท่ีอิหรานตอบโตสหรัฐฯ ดวยการกลับไปดำเนิน

กิจกรรมนิวเคลียรท่ีเขาขายละเมิดเง่ือนไขใน JCPOA เม่ือป 2558 ท่ีสำคัญคือ การผลิตและเก็บสำรอง

ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในปริมาณท่ีเกินขีดจำกัด JCPOA กำหนดไว อีกท้ังยังลอบโจมตีผลประโยชนของ

สหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยใชกลุมติดอาวุธ (Proxy) ท่ีอิหรานหนุนหลัง เพ่ือตอบโตสหรัฐฯ ท่ี

พยายามเพ่ิมมาตรการคว่ำบาตรเพ่ือกดดันใหอิหรานยอมรับเง่ือนไขใหมในการเจรจาฟนฟู JCPOA แลกเปลี่ยน

กับการท่ีสหรัฐฯ จะทยอยยุติมาตรการคว่ำบาตร เฉพาะอยางยิ่งสหรัฐฯ ตองการใหอิหรานยุติการพัฒนา

นิวเคลียรและขีปนาวุธ ยุติขยายอิทธิพลผาน Proxy ในภูมิภาค และการใหประเทศในภูมิภาคท่ีเห็นวาอิหราน

เปนภัยคุกคาม เขารวมเปนภาคีคูเจรจา JCPOA หรือ JCPOA Plus 

 2. เสถียรภาพของรัฐบาลอิหรานชุดใหมภายใตการบริหารของนายอิบรอฮีม เราะอีซี 

ประธานาธิบดีอิหรานคนใหม หลังจากรัฐบาลอิหรานชุดเดิมประสบปญหาการชุมนุมประทวงของชาวอิหราน

ในกรุงเตหะรานและอีกหลายเมือง เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ เฉพาะอยางยิ่ง

คาครองชีพและอัตราการวางงานท่ีอยูในระดับสูง อีกท้ังยังเผชิญแรงกดดันจากกลุมการเมืองอนุรักษนิยมใน

รัฐสภาอิหราน เก่ียวกับการดำเนินมาตรการเพ่ือรับมือและตอบโตสหรัฐฯ ท่ีนำมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

กลับมาบังคับใชกับอิหรานอีก เฉพาะอยางยิ่งการคว่ำบาตรภาคพลังงานของอิหรานท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอ

การสงออกน้ำมันของอิหราน และการคว่ำบาตรภาคการเงินและธนาคารท่ีสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนัก

ลงทุนตางชาติ โดยเฉพาะภาคเอกชน EU และสหรัฐฯ หลายราย ตัดสินใจระงับการทำธุรกิจและถอนการลงทุน

จากอิหราน เนื่องจากกังวลกับมาตรการลงโทษจากสหรัฐฯ  
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 3. ทาทีตอความขัดแยงท่ีเปนสงครามตัวแทน (Proxy War) ระหวางอิหรานกับซาอุดีอาระเบีย

และพันมิตรอาหรับในภูมิภาค ไดแก 

  3.1 ความขัดแยงในซีเรียซึ่งเปนพันธมิตรหลักและเขตอิทธิพลอิหรานที่ยังไมยุติ และ

การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแยงในซีเรีย ที่อิหราน รัสเซีย และตุรกี รวมมือกันผลักดันการเจรจา

ดังกลาวท้ังในกรอบ Astana Talks และ Sochi Talks ตั้งแตปลายป 2559 แตการเจรจายังไมบรรลุผล 

  3.2 การสูรบระหวางรัฐบาลเยเมนกับกลุมกบฏชาวชีอะฮเผาฮูษีในภาคเหนือของเยเมน 

ที่ยังไมยุติและตึงเครียดมากข้ึน โดยประเทศรัฐรอบอาวอาหรับ โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียเชื่อวาอิหราน

พยายามขยายเขตอิทธิพลเขาไปในเยเมน ดวยการสนับสนุนกลุมกบฏเผาฮูษีใหทำรัฐประหารและใชความ

รุนแรงยึดครองกรุงซานาและเมืองสำคัญตาง ๆ เพ่ือตอตานรัฐบาลเยเมนท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) 

 4. ปญหาการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก 

รวมถึงอิหราน ตั้งแตตนป 2563 ท้ังนี้ นับตั้งแตอิหรานพบผูปวยโรค COVID-19 สองรายแรกภายในประเทศ  

เม่ือ 19 ก.พ.2563 จนถึง 31 ต.ค.2564 มีผูปวยโรค COVID-19 ในอิหราน รวม 5,924,638 ราย และเสียชีวิต 

126,303 คน (มากเปนอันดับ 1 ของประเทศตะวันออกกลาง อันดับ 3 ของประเทศเอเชีย และอันดับ 8 ของโลก) 

 

ความสัมพันธไทย-อิหราน 

 ความสัมพันธอันดีระหวางไทย-อิหราน ยอนหลังไปไกลกวา 400 ป นับแตการมาถึงของ

เฉกอะหมัด กุมมี ชาวอิหรานจากเมืองกุมท่ีเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาเม่ือป 2086 เพ่ือเผยแผศาสนาอิสลาม

และสงเสริมการคาจนไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงเจาพระยาบวรราชนายกและจุฬาราชมนตรี 

สวนการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการมีข้ึนเม่ือ 9 พ.ย.2498 และไมเคยมีปญหาขัดแยง

หรือแทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน เฉพาะอยางยิ่งหลังการปฏิวัติอิสลามเม่ือป 2522 ไทยเลือกดำเนิน

นโยบายเปนตัวของตัวเองดวยการไมคว่ำบาตรอิหรานตามสหรัฐฯ ทำใหอิหรานซาบซึ้งน้ำใจและนำไปสู

ความสัมพันธท่ีใกลชิดยิ่งข้ึน 

 อิหรานเปนหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนไทยเขาเปนผูสังเกตการณ

ขององคการความรวมมืออิสลาม (OIC) ในชวงที่อิหรานดำรงตำแหนงประธาน OIC ปจจุบันทั้งสองฝาย

เนนความรวมมือดานเศรษฐกิจ การเมือง เและวัฒนธรรมเปนหลัก ผานการประชุมคณะกรรมาธิการรวม 

(Joint Commission-JC) ไทย-อิหราน วาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชย อุตสาหกรรม วิชาการ 

การเกษตร และวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกลไกความรวมมืออยางเปนทางการระหวางรัฐตอรัฐ ที่มีผูแทนระดับ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงของแตละฝายเปนประธานรวม (ฝายไทยคือ รมว.กระทรวงการตางประเทศ หรือ     

รมว.กระทรวงพาณิชย ฝายอิหรานคือ รมว.กระทรวงพาณิชย) การประชุมลาสุด ครั้งท่ี 10 มีข้ึนท่ีกรุงเตหะราน 

ระหวาง 6-8 ก.พ.2561 และการประชุม Political Consultations (PC) ระหวางไทย-อิหราน ที่มีผูแทน

ระดับอธิบดีกรมประจำกระทรวงการตางประเทศของแตละฝายเปนประธานรวม (ฝายไทยคือ อธิบดีกรม

เอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ฝายอิหรานคือ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟก) การประชุม

ลาสุด ครั้งท่ี 4 ฝายอิหรานเปนเจาภาพจัดประชุมผานระบบประชุมทางไกล เม่ือ 27 ก.ค.2564 
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 การแลกเปลี่ยนการเยือนอยางเปนทางการระหวางสองฝายท่ีสำคัญในระยะหลัง ไดแก การเยือน

อิหรานอยางเปนทางการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี พรอมดวยรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ 

และ รมว.กระทรวงการตางประเทศ ระหวาง 2-3 ก.พ.2559 การเยือนอิหรานของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน 

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผูแทน พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นรม. เพ่ือเขารวมพิธี

สาบานตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดีเปนสมัยที่ 2 ของประธานาธิบดีฮะซัน รูฮานี เมื่อ 6 ส.ค.2560 

ขณะที่นายมุฮัมมัด ญะวาด เซาะรีฟ รมว.กระทรวงการตางประเทศอิหราน (ตำแหนงในขณะนั้น) เยือนไทย

อยางเปนทางการระหวาง 9-11 มี.ค.2559 และประธานาธิบดรีูฮานี ซ่ึงเยือนไทยระหวาง 8-10 ต.ค.2559 เพ่ือ

เขารวมการประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย (ACD Summit) ครั้งท่ี 2 ท่ีไทยเปนเจาภาพ โดยระหวาง

การเยือนไทยของประธานาธิบดีรูฮานีครั้งนี้ ท้ังสองฝายไดจัดการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint 

Trade Committee-JTC) ครั้งท่ี 1 เม่ือ 10 ต.ค.2559 มีผูแทนระดับ รมว. แตละฝายเปนประธานรวม (ฝายไทย

คือ รมว.กระทรวงพาณิชย ฝายอิหรานคือ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และการคา) การเยือนไทย

ของนาย Mohammad Bagher Nobakht รองประธานาธิบดีอิหราน เพื่อเขารวมการประชุมประจำป

ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (UN Economic 

and Social Commission for Asia and the Pacific-UNESCAP) สมัยท่ี  74 ระหวาง 14-16 พ .ค .2561 

และการเยือนไทยของนาง Masoumeh Ebtekar รองประธานาธิบดีอิหรานดานกิจการสตรีและครอบครัว 

เพ่ือเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟก 

( The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UNESCAP) 

ระดับรัฐมนตรีแหงภูมิภาคเอเชียแปชิฟก ท่ีไทย ระหวาง 26-27 พ.ย.2562 

 มูลคาการคาไทย-อิหราน เม่ือป 2563 อยูท่ี 237.33 ลานดอลลารสหรัฐ (7,394.93 ลานบาท) 

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 ท่ีมีมูลคา 415.66 ลานดอลลารสหรัฐ (12,967.90 ลานบาท) โดยเม่ือ

ป 2563 ไทยสงออกมูลคา 133.45 ลานดอลลารสหรัฐ (4,144.74 ลานบาท) และนำเขามูลคา 103.87 

ลานดอลลารสหรัฐ (3,250.20 ลานบาท) ไทยเปนฝายไดดุลการคา 29.58 ลานดอลลารสหรัฐ (894.54 ลานบาท) 

ขณะท่ีมูลคาการคาเม่ือหวง ม.ค.-ก.ย.2564 อยูท่ี 220.61 ลานดอลลารสหรัฐ (6,914.21 ลานบาท) ไทยสงออก

มูลคา 116.13 ลานดอลลารสหรัฐ (3,631.41 ลานบาท) และนำเขามูลคา 104.48 ลานดอลลารสหรัฐ (3,282.80 

ลานบาท) ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 11.65 ลานดอลลารสหรัฐ (348.60 ลานบาท) 

 สินคาสงออกของไทย เม่ือป 2563 ไดแก ยางพารา รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 

ผลิตภัณฑยาง ผลไมกระปองและแปรรูป ตาขายจับปลา ขาว เคมีภัณฑ  เครื่องดื่ม หมอแบตเตอรี่และ

สวนประกอบ ผลิตภัณฑเซรามิก สินคานำเขาจากอิหรานเม่ือป 2563 ไดแก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 

สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป ผัก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 

พืชและผลิตภัณฑจากพืช เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑทำจากพลาสติก แรและผลิตภัณฑจากแร ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตร การแพทย 
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 ดานการทองเท่ียว อิหรานเปนตลาดทองเท่ียวท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของไทยในตะวันออกกลาง

ตอเนื่องหลายป นักทองเท่ียวชาวอิหรานสวนใหญสนใจบริการสปาและนวดเพ่ือสุขภาพ โดยเม่ือป 2562 

มีชาวอิหรานเดินทางมาไทยรวม 61,544 คน ในจำนวนนี้เปนชาวอิหรานที่ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) 

ประเภททองเท่ียวรวม 52,433 คน อยางไรก็ดี หวงป 2563 ท่ัวโลก รวมท้ังไทยดำเนินมาตรการจำกัดการเดิน

ทางเขา-ออกประเทศ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลใหหวงป 2563 มีชาวอิหราน

เดินทางมาไทย ลดลงอยูท่ี 7,681 คน ขณะท่ีหวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีชาวอิหรานเดินทางมาไทย รวม 1,040 คน  

 สำหรับชาวไทย เม่ือ ม.ค.2563 มีชาวไทยพำนักอยูในอิหรานประมาณ 300 คน เปนเแรงงาน

ภาคการประมงในพ้ืนท่ีภาคใตของอิหรานประมาณ 100 คน นักเรียนและนักศึกษาประมาณ 180 คน ท่ีเหลือเปน

พนักงานนวดสปา และคนไทยท่ีสมรสกับชาวตางชาติ สวนการลงทุนของไทยในอิหราน ไดแก โครงการลงทุนผลิต

เม็ดพลาสติกของบริษัท เอสซีจี  เคมิคอลส จำกัด (มหาชน) รวมกับญ่ีปุนและอิหราน และโครงการฟารมเลี้ยง

กุงและปลา รวมท้ังการถายทอดเทคโนโลยีการจับปลาและแปรรูปปลาปนสำหรับทำอาหารสัตวในอิหราน 

ระหวางบริษัท พี.ที.อินเตอรมารีน จำกัด (บริษัทในเครือพรานทะเล) ของไทยกับบริษัท Qeshm Aquaculture 

Industrial และบริษัท Qeshm Fish Process ของอิหราน  

 หลังจากไดรับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ อิหรานแสดงความประสงคให

ภาคเอกชนไทยไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เชน โรงแรม ศูนยการคา และการกอสราง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืน ๆ อีกท้ังตองการเพ่ิมจำนวนนักทองเท่ียวระหวางกัน สวนในภาคพลังงาน อิหรานแสดง

ความประสงคใหบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) กลับเขาไปลงทุนในอิหราน

ครอบคลุมการสำรวจและผลิตปโตรเลียม รวมถึงกาซธรรมชาติ หลังจากกอนหนานี้ ปทต.สผ. ถอนการลงทุน

สำรวจและขุดเจาะน้ำมันแปลง Saveh (ไดรับสัมปทานเม่ือป 2547) ตั้งแตป 2553 เนื่องจากปญหาดาน

กายภาพของแหลงน้ำมันท่ียากตอการขุดเจาะ โดยเม่ือปลายป 2559 ปตท.สผ.ไดยื่นขอเสนอแกบริษัทน้ำมัน

แหงชาติอิหราน (NIOC) เพ่ือขอเขาไปสำรวจและพัฒนาแหลงน้ำมัน 3 แหงในอิหราน โดยเฉพาะแปลงน้ำมัน 

Changuleh ติดชายแดนอิรักท่ีคาดวามีปริมาณน้ำมันสำรอง 7,000 ลานบารเรล แตไมไดรับเลือก นอกจากนี้

การแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเมื่อหวงป 2559 ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะสงเสริมการคาทวิภาคี

ใหขยายตัวถึง 3,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2564 และผลักดันการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทำ

ความตกลงสิทธิพิเศษทางการคา (Preferential Trade Agreement-PTA) เพ่ือเปดตลาดสินคาระหวางกัน  

 ขอตกลงสำคัญ : สนธิสัญญาทางไมตรี (เม่ือ 2 ก.พ.2510) ความตกลงทางการคา (12 พ.ย.2512) 

ความตกลงทางวัฒนธรรม (11 ก.ย.2519) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร (12 ส.ค.2533) 

ขอตกลงวาดวยการหารือและความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศ (6 ก.ค.2542) ความตกลงวาดวย

การขนสงทางอากาศ (25 เม.ย.2545) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออก

ฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารตั้งตน (23 เม .ย .2556) ความตกลงทางการคาระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ความตกลงวาดวยความรวมมือดานนาโน

เทคโนโลยี ระหวางศูนยนาโน เทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งชาติ  
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กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแหงชาติอิหราน หนังสือแสดงเจตจำนง

ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนความรูและบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑยาชีววัตถุและวัคซีน ระหวาง

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับสถาบันพาสเตอรแหงประเทศอิหราน และหนังสือแสดงเจตจำนง

ความรวมมือระหวางบริษัท ซินนาเจน  แหงสาธารณรัฐอิสลามอิหราน กับศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทย (3 ก.พ.2559) 

ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสำนักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กับศาลบัญชีสูงสุดแหงสาธารณรัฐ

อิสลามอิหราน (25 ก.ค.2560) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

17 

 
 

นายอิบรอฮีม เราะอีซี   

(His Excellency Ebrahim Raisi) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีอิหราน 

 

เกิด 14 ธ.ค.2503 (อายุ 62 ป/ป 2565) ท่ีเขต Noghan ในเมืองมัชฮัด (Mashhad) 

 จังหวัด Khorasan ทางภาคเหนือ พื ้นเพเดิมของครอบครัวมาจากหมูบ าน 

 Dashtak บนหุบเขาสูงในจังหวัด Far ทางภาคใต และเชื ่อวาครอบครัวเปน

 ทายาทสืบทอดสายเลือดจากศาสดามุฮัมมัด ปูและบิดาเปนนักการศาสนาใน

 เมืองมัชฮัด โดยบิดาเสียชีวิต ขณะนายเราะอีซี อายุ 5 ป 

 

ศาสนา อิสลาม (ชีอะฮ) 

 

การศึกษา - หลังสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก Javadiyeh School ในเมืองมัชฮัด 

  (ไมปรากฏขอมูลปที่สำเร็จการศึกษา) เริ่มเขาศึกษาวิชาศาสนาที่โรงเรียน

  สอนศาสนาในเมืองมัชฮัด กอนจะไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยดานศาสนาใน

  เมืองกุม (Qom) ซ่ึงเปนศูนยกลางการศึกษาวิชาศาสนาของนิกายชีอะฮในอิหราน 

  เมื่อป 2519 ขณะอายุ 15 ป อยางไรก็ดี ไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

  การสำเร็จการศึกษาดานศาสนา มีเพียงขอมูลท่ีไมมีการยืนยันอยางเปนทางการ

  ระบุวาจบการศึกษาดานศาสนบัญญัติ (ฟกฮ) หรือหลกันิติศาสตรอิสลาม 

 - ปริญญาโทนิติศาสตร ดานกฎหมายเอกชนจาก Motahari University กรุงเตหะราน 

  (ทำวิทยานิพนธเรื่อง “Inheritance without heirs”) แตไมปรากฏขอมูลยืนยัน

  อยางเปนทางการเก่ียวกับปท่ีสำเร็จการศึกษา  

 - ปริญญาเอกนิติศาสตร ดานกฎหมายเอกชนจาก Motahari University 

  กรุงเตหะราน (ทำวิทยานิพนธเรื่อง “Conflict of principle and appearance in 

  jurisprudence and law”) แตไมปรากฏขอมูลยืนยันอยางเปนทางการเก่ียวกับ

  ปท่ีสำเร็จการศึกษา 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

18 

ภาษา  ไมปรากฏขอมูล    

 

สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนาง Jamileh Sadat Alamolhoda (อายุ 57 ป/ป 2565) ตั้งแต

  ป 2526 ขณะนั้นอายุ 23 ป และนาง Alamolhoda อายุ 18 ป มีบุตรสาว

  2 คน ท้ังนี้ นาง Alamolhoda เปนบุตรสาวคนโตของอายะตุลลอฮ Ahmad 

  Alamolhoda อิหมามประจำมัสยิดเมืองมัชฮัด ผูแทนผูนำสูงสุดอิหราน ประจำ

  จังหวัด Khorasan และสมาชิกสภาผูชำนัญ (Assembly of Experts) ชุดปจจุบัน  

    

ประวัติการทำงาน  

ป 2523  - เขาทำงานในสำนักงานตุลาการของเมือง Karaj จังหวัด Alborz ในภาคเหนือ 

ป 2524  - อัยการประจำเมือง Karaj และเมือง Hamedan จังหวัด Hamadan ใน

   ภาคเหนือ (หางจากเมือง Karaj ประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร) ขณะอายุ 21 ป 

ป 2525-2527  - ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงอัยการประจำเมือง Hamedan เพียงตำแหนงเดียว 

ป 2528  - รองอัยการ ประจำกรงุเตหะราน  

ป 2531   - อายะตุลลอฮ รูฮุลลอฮ โคมัยนี ผูนำการปฏิบัติอิสลามและอดีตผูนำสูงสุดอิหราน 

   แตงตั้งใหดำรงตำแหนง special provisions เพ่ือแกไขปญหาทางกฎหมาย

   ในพื้นที่บางจังหวัด เชน จังหวัด Lorestan จังหวัด Semnan และจังหวัด 

   Kermanshah โดยใชการพิจารณาคดีพิเศษท่ีไมตองข้ึนกับฝายตุลาการ 

ป 2532-2537  - อัยการประจำกรุงเตหะราน 

ป 2537-2547  - ประธาน General Inspection Organization of Iran (ผูตรวจการแผนดิน) 

ป 2547-2557  -  รองผูพิพากษาสูงสุด 

ป 2555-ปจจบุัน  - อัยการประจำศาลพิเศษสำหรับนักการศาสนา (Special Clerical Court) ข้ึนตรง

   ตอผูนำสูงสุดอิหราน มีหนาท่ีพิจารณาคดีอาญาท่ีนักการศาสนาตกเปนผูตองหา  

ส.ค.2557-เม.ย.2559 - อัยการสูงสุด 

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

   สุสานอิหมามริฎอ อิหมามคนท่ี 8 ของชีอะฮ ในเมืองมัชฮัด 

พ.ค.2559-ปจจุบัน - สมาชิกสภาผูชำนัญ (Assembly of Experts) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

   ของประชาชน  

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

18 มิ.ย.2564   - ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหราน  

5 ส.ค.2564  - เขาพิธีสาบานตนรับตำแหนงประธานาธิบดีอิหรานคนใหมอยางเปนทางการ 

   หลังจากผูนำสูงสุดอิหรานลงนามแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประธานธิบดีอิหราน

   อยางเปนทางการเม่ือ 3 ส.ค.2564  
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ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 

  - ชวงท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยดานศาสนาในเมืองกุม มีนักการศาสนาท่ีมีชื่อเสียง

   หลายคนเปนอาจารยผูสอน รวมถึงซัยยิด อะลี ฮุซัยนี คอมะนะอี ซ่ึงตอมา

   ไดรับเลือกใหดำรงผูนำสูงสุดอิหรานและดำรงตำแหนงจนถึงปจจุบัน 

  - แมวานายเราะอีซีจะสนับสนุนอิหมาม โคมัยนี และอุดมการณปฏิวัติอิสลาม 

   แตกอนเกิดการปฏิวัติอิสลามเมื่อป 2522 ในอิหราน ไมปรากฏขอมูลและ

   ขาวสารเก่ียวกับการเคลื่อนไหวตอตานพระเจาชาห ของนายเราะอีซีมากนัก 

   มีเพียงแหลงขาวเปดบางแหงอางนายเราะอีซีเปดเผยวา ตนกับนักการศาสนา

   หลายคน เขาเยี่ยมและหารืออยางลับ ๆ กับซัยยิด คอมะนะอี ซ่ึงถูกจับกุมและ

   เนรเทศไปยังเมือง Iranshahr ในจังหวัด Sistan และBaluchestan ทาง

   ตะวันออกเฉียงใตของอิหราน (มีพรมแดนติดปากีสถานและอัฟกานิสถาน) 

   เนื่องจากเคลื่อนไหวตอตานพระเจาชาห รวมกับอิหมาม โคมัยนี  

  - หลังจากอิหมาม โคมัยนี ประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอิสลาม นายเราะอีซี

   และเพ่ือนนักศึกษาดานศาสนาหลายสิบคน ไดเขารวมการประชุมปดลับกับ

   อิหมาม โคมัยนี หลายครั้ง กระท่ังนายเราะอีซีและเพ่ือนบางคนซ่ึงอายุยังนอย 

   ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสำคัญในฝายตุลาการและความมั่นคงภายใต

   ระบอบการปกครองใหมที่มีอิหมาม โคมัยนีเปนผูนำสูงสุดอิหรานคนแรก 

   ขณะท่ีซัยยิด คอมะนะอี เปนผูใหคำปรึกษาแกนายเราะอีซีในหวงการทำงาน

   ในฝายตุลาการมาโดยตลอด 

  - ป 2529 ขณะดำรงตำแหนงรองอัยการ ประจำกรุงเตหะราน ไดรับมอบหมาย

   ใหคลี่คลายคดีวางระเบิดสำนักงานของนาย Mohammad Javad Bahonar

   นรม.อิหราน (ในขณะนั้น) ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต 30 ส.ค.2524 สงผลใหนาย Bahonar 

   และประธานาธิบดี Mohammad Ali Rajaei ท่ีเพ่ิงดำรงตำแหนงไดเพียง 29 วัน 

   พรอมเจาหนาท่ีอีก 6 คน เสียชีวิต โดยเจาหนาท่ีสันนิษฐานวาเปนการกอเหตุ

   ของกลุม Mujahedin-e-Khalq Organization (MEK หรือ MKO) ท่ีมีอุดมการณ

   สังคมนิยมมารกซิสตและตองการโคนลมระบอบสาธารณรัฐอิสลาม 

  - ป 2531 ขณะดำรงตำแหนงรองอัยการ ประจำกรุงเตหะราน ไดรับมอบหมาย

   ใหทำหนาท่ีผูพิพากษารวมกับผูพิพากษาอีก 3 คน ตัดสินคดีนักโทษการเมือง

   แบบปดลับ โดยคณะผูพิพากษาชุดดังกลาวนำคดีของนักโทษการเมืองซ่ึงสวนใหญ

   เปนสมาชิกกลุม MEK ท่ีถูกโทษจำคุก กลับมาพิจารณาใหม และนำไปสูการตัดสิน

   ลงโทษประหารชีวิตนักโทษการเมืองท้ังชายและหญิง รวมประมาณ 5,000 คน 

   และรางของนักโทษทั้งหมดถูกนำไปฝงในสุสานโดยไมระบุชื่อ ทำใหกลุม

   สิทธิมนุษยชนประณามวาเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ ขณะท่ีสื่อตะวันตก

   หลายแหงเรียกคณะผูพิพากษาดังกลาววา Death Committee  
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  - นายเราะอีซีปฏิเสธบทบาทการสั่งลงโทษประหารชีวิตนักโทษการเมือง 

   เมื่อป 2531 มาตลอด โดยยืนยันวาเปนการดำเนินการที่มีความชอบธรรม

   ตามคำวินิจฉัยทางศาสนา (fatwa หรือฟตวา) ของอายะตุลลอฮ โคมัยนี ผูนำ

   สูงสุดอิหราน (ในขณะนั้น) อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวทำใหนายเราะอีซีถูก

   วิพากษวิจารณวาละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง และเปนเหตุใหสหรัฐฯ ข้ึน

   บัญชีคว่ำบาตรนายเราะอีซี ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เม่ือป 2562

  -  มีความใกลชิดและไดรับความไววางจาก อายะตุลลอฮ คอมะนะอี ผูนำสูงสุด

   อิหรานคนปจจุบัน ทำใหถูกคาดการณวาอาจไดรับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนง

   ผูนำสูงสุดอิหรานในอนาคต หากผูนำสูงสุดอิหรานเสียชีวิต 

  - Astan Quds Razavi ซ่ึงเปนองคกรกำกับดูแลกิจการของมัสยิดและสุสาน

   อิหมามริฎอ ในเมืองมัชฮัด ท่ีนายเราะอีซีดำรงตำแหนงประธาน มีทรัพยสิน

   มูลคารวมกันหลายพันลานดอลลาร อีกท้ังยังมีความสัมพันธกับชนชั้นสูงทาง

   ศาสนาและธุรกิจ ในเมืองดังกลาวซ่ึงเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของอิหราน 

  - เม่ือป 2560 ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหรานครั้งแรก โดยแขงขัน

   กับประธานาธิบดีฮะซัน รูฮานี ซ่ึงลงสมัครชิงตำแหนงเปนสมัยท่ี 2 ผลปรากฏวา

   ประธานาธิบดีรูฮานีชนะการเลือกตั้ง ไดคะแนนเสียงสนับสนุนรวมมากกวา 

   23 ลานเสียง (57.13% ของผูออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง) ขณะท่ีนายเราะอีซีไดคะแนน

   เสียงสนับสนุนรวมมากกวา 15 ลานเสียง (38.30% ของผูออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง) 

  - แมวานายเราะอีซีจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหราน เม่ือ 18 มิ.ย.64 

   โดยไดคะแนนเสียงสนับสนุนกวา 18.02 ลานคะแนน (72.4% ของผูออกไปใช

   สิทธิเลือกตั้ง) แตกลับพบวาการเลือกตั้งครั้งนี้ มีชาวอิหรานออกไปใชสิทธิ

   เลือกตั้งนอยท่ีสุดเปนประวัติการณ โดยมีชาวอิหรานออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง

   28.93 ลานคน หรือ 48.78% ของจำวนผูมีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 59.31 ลานคน 
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บุคคลสำคัญและคณะรัฐมนตรีของอิหราน 

 

ผูนำสูงสุด   Ayatollah Sayyid Ali Hoseini Khamenei 

ประธานรัฐสภา   Mohammad Baqer Qalibaf 

ประธานสภาตุลาการสูงสุด  Gholam Hossein Mohseni Ejei 

ประธานสภาผูชำนัญ (Assembly of Experts)  Ayatollah Ahmad Jannati  

ประธานสภาผูชี้ขาด   Ayatollah Sadeq Amoli Larijani 

(Expediency Discernment Council) 

ประธานสภาพิทักษรัฐธรรมนูญ  Ayatollah Ahmad Jannati 

(Guardian Council of the Constitution) 

ประธานาธิบดี   Ebrahim Raisi 

รองประธานาธิบดีคนท่ี 1   Mohammad Mokhber 

รองประธานาธิบดีดานกิจการเศรษฐกิจ  Dr. Mohsen Rezaei Mirghaed 

รองประธานาธิบดีดานกิจการกฎหมาย  Dr. Mohammad Dehghan 

รองประธานาธิบดีดานกิจการสตรีและครอบครัว  Dr. Ensieh KhazAli 

รองประธานาธิบดีดานกิจการรัฐสภา  Dr. Seyyed Mohammad Hosseini 

รองประธานาธิบดีดานกิจการบริหาร  Dr Seyyed Solat Mortazavi 

รองประธานาธิบดี และ ผอ.องคการบริหารจัดการแผน  Dr. Seyyed Masoud Mirkazemi 

และงบประมาณ 

รองประธานาธิบดีและ ผอ.องคการพลังงานปรมาณู  Mohammad Eslami 

รองประธานาธิบดีและ ผอ.องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม  Dr. Ali Salajegheh 

รองประธานาธิบดีและประธานมูลนิธิกิจการผูพลีชีพ  Dr. Seyyed Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi 

และทหารผานศึก 

รองประธานและ ผอ.องคการบริหารและการจัดหางาน  Dr. Meysam Latifi 

หัวหนาสำนักงานประธานาธิบดี   Dr. Gholam Hossein Esmaili  

รมว.กระทรวงศึกษาธกิาร  Alireza Kazemi (รักษาการ) 

รมว.กระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเท่ียว  Seyyed Ezzatollah Zarghami 

รมว.กระทรวงสหกรณ แรงงาน และสวัสดิการสังคม  Dr. Hojatollah Abdolmaleki 

รมว.กระทรวงเกษตร  Dr. Seyed Javad Sadati Nejad 

รมว.กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Dr. Issa Zarepour 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและแนวทางอิสลาม   Dr. Mohammad Mehdi Esmayili 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง  Dr. Ehsan Khandoozi 

รมว.กระทรวงพลังงาน  Ali Akbar Mehrabian 
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รมว.กระทรวงการตางประเทศ  Dr. Hossein Amir Abdollahian 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตร  Dr. Bahram Einollahi 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และการคา  Dr. Seyyed Reza Fatemi Amin 

รมว.กระทรวงปโตรเลียม (น้ำมัน)  Javad Owji 

รมว.กระทรวงถนนและการพัฒนาชุมชนเมือง  Rostam Ghasemi  

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร การวิจัย และเทคโนโลยี  Dr. Mohammad Ali Zolfigol 

รมว.กระทรวงกีฬา และกิจการเยาวชน   Dr. Seyyed Hamid Sajjadi Hazaveh 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Dr. Ahmad Vahidi 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Dr. Amin Hossein Rahimi 

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

รมว.กระทรวงการขาวกรองและความม่ันคง  Esmail Khatib 

 

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