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จัดทําโดย นางสาว วนิดา คุตตวัส
รหัส 2008
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ป 2553
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับอิรัก :
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จัดทําโดยนางสาว วนิดา คุตตวัส
รหัส 2008

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ป2553
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึก ษาฉบับ นี้มี วัตถุ ป ระสงค เ พื่อ พิจ ารณาแนวทางการส ง เสริม ความสั ม พั น ธ
ระหว า งไทยกั บ อิ รั ก โดยศึ ก ษาศั ก ยภาพด า นต า งๆ และสถานการณ ป จ จุ บั น ในอิ รั ก เพื่ อ นํ า มา
ประกอบการพิจารณาการเสนอแนะแนวทางขั้นตอนในการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
แบกแดด ใหสอดคลองกับสถานการณที่ยังมีความเปราะบางในดานความมั่นคงปลอดภัย
จากการศึกษาพบวาอิรักมีศักยภาพสูงในดานตางๆ ไดแกการเปนศูนยกลางทางการเมืองของ
ภูมิภาคตะวันออกกลาง จากสภาพทางภูมิรัฐศาสตรทําใหอิรักเปนศูนยกลางของการถวงดุลอํานาจ
ระหวางกลุมตางๆ ภายในประเทศและระหวางประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญของมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่ดําเนินนโยบายตอตานการกอ
การราย ดังนั้นการสงเสริมความสัมพันธกับอิรักจึงเปนโอกาสสําหรับไทยในการแสดงบทบาทแนว
หนา ภายในกลุม ประเทศอาเซีย นในดา นการดํา เนินนโยบายการเมืองระหวา งประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ซึ่ ง ในขณะนี้มีเ พีย งอินโดนีเซีย และฟลิป ปนสที่ มีนโยบายชัดเจนที่จะเปดสถาน
เอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดดแมวาทั้งสองประเทศยังไมไดกําหนดระยะเวลาที่แนนอน
นอกจากนี้ อิรักมีความสําคัญดานเศรษฐกิจในฐานะเปนแหลงสํารองน้ํามันปโตรเลียมและ
แกสธรรมชาติที่ใหญเปนอันดับสามของโลก แตจากสภาวะสงครามที่ยาวนานทําใหอิรักตองการการ
พัฒนาแหลงน้ํามันและแกสธรรมชาติใหมีกําลังผลิตเพิ่มขึ้น จึง ทําใหอิรักเปนตลาดดานการลงทุน
พัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันที่ประเทศตางๆ มุงเขาไปมี สวนในการลงทุนและเปนโอกาสสําหรับไทยใน
การเขาไปรวมการประมูลหรือรับชวงสัมปทานในโครงการที่ไทยมีศักยภาพ รวมทั้งในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับการฟนฟูระบบสาธารณูปโภคที่อิรักมีความตองการเพื่อฟนฟูประเทศ อาทิ ไฟฟา ประปา
ถนนและอาคารที่พักอาศัย เปนตน ดังนั้นการสงเสริมความสัมพันธกับอิรักจึงเปน โอกาสสําหรับไทย
ทั้ง ในดานการลงทุน การสง ออกสินคา อุป โภคบริโภค ตลาดแรงงาน ตลอดจนเปนตลาดสํา หรับ
สงเสริมการทองเที่ยวไทย
เมื่อประเมินปจจัย ตางๆ แลว ในขณะนี้จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่ไ ทยจะพิจารณาการ
สงเสริมความสัมพันธกับอิรักดวยการเปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
มีปจจัยเสริมเรงดวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะเปนประโยชนแกไทย อาทิ การที่อิรักมีบทบาทสําคัญ
ในองคการระหวางประเทศ เชนในองคการสันนิบาตอาหรับ หรือในองคการการประชุมอิสลาม หรือ
การที่บ ริษัท ปโตรเลีย มของไทยเขาไปดํา เนินธุรกิจในอิรัก และมีค นงานไทยจํานวนมากตองเดิน
ทางเขาไปทํางานในอิรัก เปนตน

จ
อยางไรก็ตาม สถานการณภายในของอิรักทั้งดานการเมืองภายในและความมั่นคงปลอดภัยยัง
ไมมีเสถียรภาพและเปนจุดออนที่ทําใหการเปดสถานเอกอัครราชทูต ในกรุงแบกแดดมีความเสี่ยงสูง
ซึ่ง ผูศึก ษาเสนอแนะขั้นตอนสํา หรับ การดํา เนินการในสถานการณที่ยัง คงมีค วามเสี่ย งดา นความ
ปลอดภัย ไดแก
- การจัดคณะสํารวจขอมูลเดินทางไปประเมินสถานการณในอิรักเพื่อ ประเมินสถานการณ
และหารือกับรัฐบาลอิรักเพื่อกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดสํานักงานในกรุงแบกแดด
- การเปดสถานเอกอัครราชทูตในลักษณะชั่วคราวโดยแตงตั้งอุปทูตจากสถานเอกอัครราชทูต
ในกรุงอัมมาน จอรแดน เขาไปปฏิบัติราชการที่สถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดดเปนระยะเวลา
สั้นๆ และสม่ํา เสมอเพื่อจัดกิจกรรมที่แสดงสถานะของสถานเอกอัครราชทูต อาทิ การเปดบริการ
กงสุลใหบริการออกวีซาแกบุคคลสัญชาติอิรัก และตอมาอาจพัฒนายกระดับผูแทนเปนเอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวงฯ
- การพิจารณาเปดสถานกงสุลใหญที่นคร Irbil ในเขตปกครองตนเองเคอรดิสถาน ที่มี ความ
ปลอดภัยสูงกวาในกรุงแบกแดด
- เมื่อสถานการณภายในอิรักมีเสถียรภาพเพียงพอแลว อาจพิจารณาเปดสถานเอกอัครราชทูต
ไทยในกรุงแบกแดดไดอยางเต็มรูปแบบตอไป โดยควรดําเนินการควบคูกับการเสนอใหรัฐบาลอิรัก
เปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ
รายงานการศึกษานี้เปนการศึกษาขอมูลและขอเสนอแนะในสถานการณปจจุบัน ซึ่ง ควรตองมี
การประเมินสถานการณของอิรักที่จะมี พัฒนาการทั้งในดานบวกและลบ โดยเฉพาะเมื่ออิรักสามารถ
จัดตั้งรัฐบาลใหมภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 และการถอนทหารสหรัฐฯ ออกจาก
อิรักซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
การเปดสถานเอกอัค รราชทูตไทยในกรุงแบกแดดนับเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางไทยกับอิรัก โดยเฉพาะในสถานการณที่รัฐบาลอิรักมีความตองการมิตรประเทศ
ที่แสดงความพรอมที่จะเขา ไปเปดสํา นัก งานแมจะอยู ภายใตเงื่อนไขจํากัดดา นตางๆ ซึ่ง หากไทย
พิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้อยางเหมาะสมกับสถานการณ ก็จะสงผลดีตอความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศและจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอไทยในอนาคต

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล หัวขอ การสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ
อิรัก : กรณีการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการ
ทูตรุนที่ 2 จัดโดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการต างประเทศ ประจําป พ.ศ.
2553 ผูศึกษาขอขอบคุณ
คณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแก เอกอัครราชทูตสุจริตรา หิรัญพฤกษและผูชวยศาสตราจารย
ดร. ชูเกียรติ พนัส พรประสิท ธิ์ ที่ไ ดก รุณาใหคํา แนะนํา อันเปนประโยชนในการจัดทํา รายงานใหมี
มาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดไว
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการและเจาหนาที่ทุกทานของสถาบันฯ ที่
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ใหไดรับความรูและประสบการณที่จะชวยในการพัฒนาการทํางานทั้งในฐานะขาราชการและในฐานะ
เพื่อนรวมงาน
เจาหนาที่กองตะวันออกกลางที่ไดใหความรวมมือและเสนอแนะขอมูลที่เปนประโยชนในการ
จัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้
คุ ณ ยุ พ า จิ ต รพานิ ช เจริ ญ และเจ า หน า ที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง อั ม มาน ที่ ใ ห ค วาม
อนุเคราะหขอมูลและกําลังใจแกผูศึกษา
สุดทายขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนทุกทาน ที่มีน้ําใจไมตรีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให
การอบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไวเปนอยางดี
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันภูมิภ าคตะวันออกกลางเป นภูมิภาคที่ มีค วามสํา คัญตอการดํ า เนินแผนยุท ธศาสตร
ระหวางประเทศของไทย ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ การคาการลงทุน รวมทั้งการสนองนโยบาย
ความมั่นคงทางพลังงานของไทย โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญและวางนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวของ
กับภูมิภาคตะวันออกกลาง และกระทรวงการตางประเทศไดจัดวางยุทธศาสตรเกี่ยวกับตะวันออกกลาง
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ตอประเทศสมาชิก คณะมนตรีค วามรวมมือรัฐอา วอาหรับ (Gulf Cooperation
Council - GCC) แมวาปจจุบันอิรักไมไดเปนสมาชิกกลุม GCC อยางเปนทางการ แตอิรัก เปนประเทศที่
มีภูมิรัฐศาสตรในกลุม GCC ที่มีความขัดแยงภายในประเทศระหวางกลุมตางๆ โดยมีปจจัยที่ซับซอน
ทั้งดานการเมือง ศาสนา สังคม และผลประโยชนระหวางฝายตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเขา
มามีสวนเกี่ยวของ และยังเปนศูนยกลางของความขัดแยง ที่เกี่ยวของกับประเทศตางๆ ทั้งในและนอก
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ทําใหสถานการณในอิรักไมอยูในภาวะปกติเปนเวลานาน ดังนั้น ปญหาความ
ขัดแยงในอิรักจึงเปนเสมือนภาพสะทอนของความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศในยุคปจ จุบัน
ในดานเศรษฐกิจ อิรักเปนตลาดที่มีศักยภาพสําหรั บการสงออกสินคาของไทย โดยเฉพาะขาว
และน้ําตาล รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในขณะเดียวกัน อิรักเปนแหลงผลิตน้ํามันดิบที่สําคัญของ
โลก ที่สามารถชวยเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหแกไทย ดังนั้น การเรงสงเสริม ความสัมพันธทวิภาคี
กับอิรัก จึงเปนเปาหมายสําคัญที่ไทยควรจัดทําแนวทางนโยบายต างประเทศใหชัดเจน และสงผลใน
อนาคตอันใกล นอกจากนี้ อิรักเปนเปาหมายการลงทุนที่ประเทศตางๆ มุงเขาไปดําเนินโครงการตางๆ
ทั้งดานการผลิตน้ํามัน การกอสรางสาธารณูปโภค อาคารที่พักอาศั ย เพื่อฟนฟูประเทศจากภาวะสงคราม
ที่ยาวนาน ซึ่งไทยสามารถมีศักยภาพที่จะเขารวมลงทุนโดยตรงหรือเปนผูรับชวงสัญญา (subcontract)
ในโครงการลงทุนตางๆ ดังกลาว
ไทยกับอิรักสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด และอิรักมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในชวง
ที่อิรักอยูใตการปกครองของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน นั้น แมอิรักจะทําสงครามหลายครั้ง นับตั้งแต
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สงครามอิรัก-อิหรานระหวางป พ.ศ. 2523-2531 จนถึงสงครามอิรักบุกยึดครองคูเวตเมื่อเดือนสิง หาคม
พ.ศ. 2533 ทําใหเกิดสงครามอาวเปอรเซียซึ่งกองกําลังสหรัฐ อเมริกาและกองกําลังของพันธมิตรไดขับ
ไลกองกําลังอิรักออกจากคูเวตเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2534 แตทั้งไทยและอิรักยัง คงเปดสถาน
เอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของกันและกัน และมีความสัมพันธที่ดีตอกันมาตลอด โดยแมวาอิรักจะถูก
มาตรการคว่ําบาตรจากนานาชาติ แตไ ทยยังคงมีความสัมพันธทางการคากับอิรัก โดย มีการสงออก
สินคาอุปโภค ทั้งขาวและน้ําตาล ผานโครงการ Oil for Food ของสหประชาชาติ1 จึงนับวาทั้งสองฝายยัง
มีคงความสัมพันธที่ดีตอกัน ทั้งนี้ ไทยไดดุลการคาจากอิรักมาโดยตลอดนับแตอิรักถูกสหประชาชาติ
ประกาศคว่ําบาตร โดยในรอบ 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2538-2542 ไทยไดดุลการคากับอิรักเฉลี่ยปละ 28.3
ลานเหรียญสหรัฐ
อยางไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ 9/112 และรัฐบาลสหรัฐฯ ของประธานาธิบดีจอรจ บุช มุงเนน
การปราบปรามการกอการราย เริ่ มตั้งแตการสงกองกําลังเขาโจมตีลมรัฐบาลตอลีบันในอัฟกานิสถาน
และการที่ประธานาธิบดีจอรจ บุช ประกาศตอสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2545 วาประเทศที่
สนับสนุนการกอการราย หรือ axis of evil3 ประกอบดวยอิหราน เกาหลีเหนื อและอิรัก กอใหเกิด
คาดการณวาภายหลังปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถาน กองกําลังสหรัฐฯ คงจะบุก เขาโจมตีอิรักเปน
ประเทศตอไป สงผลใหสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแบกแดดเตรียมแผนอพยพชาวไทยที่อาศัยอยู
ในอิรักและเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกจากอิรัก เพื่อความปลอดภัย
เมื่อสหรัฐฯ สงกองกํา ลัง บุก โจมตีอิรักในชวงตนป พ.ศ. 2546 อิรักไดป ระกาศปดที่ทํา การ
สถานเอกอัครราชทูตอิรักในกรุงเทพฯ ในขณะที่ เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุงแบกแดด
1

โครงการ Oil for Food Programme เปนโครงการที่จัดขึ้นโดยองคการสหประชาชาติในป พ.ศ. 2538
ภายใตขอมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 986 เปนโครงการที่เสนอโดยรัฐบาลประธานาธิบดี Bill Clinton
เพื่อตอบสนองขอเรียกรองที่กลาวหาวาการคว่ําบาตรอิรัก สงผลกระทบตอประชาชนอิรัก โดยโครงการ
ดังกลาวอนุญาตใหอิรักขายน้ํามันในตลาดโลก เพื่อแลกกับการซื้ออาหาร ยารักษาโรค และสินคาเพื่อ
มนุษยธรรมสําหรับประชาชนอิรัก และปองกันไมใหรายไดดังกลาวถูกนําไปสงเสริม ประสิทธิภาพทาง
ทหารของรัฐบาลอิรัก โครงการนี้ถูกยกเลิกไปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 มูลคาการคาของ
บริษัทเอกชนไทยที่เขารวมโครงการ Oil-for-Food ในป พ.ศ. 2543 รวมไดประมาณ 2,400 ลานบาท
[http://www.un.org/Depts/oip]
2
เหตุการณ 9/11 คือเหตุการณที่ผูกอการราย Al Qaeda จี้เครื่องบินโดยสารบินเขาชนตึก World Trade
Center ในนครนิวยอรก และตึก Pentagon ในกรุงวอชิงตัน ในวันที่11 กันยายน พ.ศ. 2544
3

http://www.fpif.org/articles/bush_on_911_annotated
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ไดอพยพออกจากอิรักกอนการโจมตีเมื่อวัน ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546 และไดจัดตั้งสํานักงานชั่วคราวใน
กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดยยังคงมีเจาหนาที่ทองถิ่นดูแลอาคารสถานเอกอัครราชทูต ไทยในกรุง
แบกแดด ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2548 รัฐบาลไทยอนุมัติใหเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
จอรแดน และโอนอัตราเจา หนาที่ไทยประจํา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดทั้งหมดไปเปน
เจาหนาที่ประจําการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน สงผลใหสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
แบกแดดปดทําการไปโดยปริยาย
ในปจจุบัน (พ.ศ. 2553) สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุงอัม มานมีภารกิจดูแลครอบคลุม อิรัก
อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยมิไดประกาศปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด อยางเปนทางการ
เพียงแตไมมีการจัดสงเจาหนาที่ไปปฏิบัติราชการในสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานะดั งกลาวสงผลทําให
ความสัมพันธระหวางไทย-อิรัก อยูในระดับที่ลดลง ดังนั้นโจทยในขณะนี้ คือ ภายหลังการลดระดับ
ความสัม พันธดัง กลา วเปนเวลา 7 ป ม าแลว ถึง เวลาหรือ ยัง ที่รัฐบาลไทยควรตองพิจารณาสง เสริ ม
ความสัมพันธกับประเทศอิรัก โดยเริ่มจากการพิจารณาเปดทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
และมี ปจ จั ย ภายนอกและภายในอะไรที่ รั ฐ บาลไทยต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประกอบการพิ จ ารณาเปด สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดอีกครั้ง หนึ่ง รวมทั้ง พิจารณาขอดีขอดอยของการเปดทําการสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในสถานการณปจจุบัน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบัน และศักยภาพของอิรักเพื่อประกอบการพิจารณาสงเสริม
ความสัมพันธระหวางสองฝาย
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางขั้นตอนในการเปดสํานักงานสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแบกแดด
ใหสอดคลองกับสถานการณ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้จะเนนขอมูลเกี่ ยวกับสถานการณปจจุบันในอิรัก เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาสงเสริมความสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดด ศึกษา
ปจจัยตางๆ ในการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยสิ่งแวดลอม
ตางๆ ในอิรัก และปจจัยภายใน ไดแก ความพรอมของฝายไทย เพื่อนํามาวิเคราะห เสนอแนะแนว
ทางการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแบกแดดอีกครั้งหนึ่ง
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1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยขอมูลเชิงลึกจากเอกสารราชการและหนวยงานที่
เกี่ย วของ เนนการศึก ษาขอมูลปฐมภูมิ และทุติย ภูมิเกี่ย วกับสถานการณภายในอิรัก การพูดคุย และ
สัม ภาษณบุค คลที่เกี่ย วของและมีป ระสบการณใ นการเปดสํา นัก งานสถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุง
แบกแดด รวมทั้งประสบการณในการทํางานของผูศึกษาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
1.5 เเนวทางในการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาเบื้องตนมาวิเคราะหดวยตัวแบบ SWOT Analysis เพื่อพิจารณา
การสงเสริมความสัมพันธกับอิรัก เพื่อหาขอสรุป ขั้นตอนที่เหมาะสมในการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงแบกแดด
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 เพื่อใหทราบขอมูลสถานการณในอิรัก และนํามาใชเปนพื้นฐานแนวทางในการสงเสริม
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับอิรัก
1.6.2 เพื่อจัดทําขอมูลเสนอแนะแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปด
สํานักงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
1.6.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในอนาคตในประเทศ
อื่นๆ ที่ตองประสบกับปญหาการเมืองในลักษณะเดียวกับอิรัก

บทที่ 2
แนวคิดและกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
รายงานการศึกษาในหัวขอ “การสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับอิรัก : กรณีการเปด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด” นี้ เริ่มจากแนวคิดและกรอบความคิดที่เกี่ยวของ โดยเริ่มจาก
นโยบายตางประเทศของรัฐบาล ซึ่งเปนกรอบแนวทางสําหรับการสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ
ที่ นํ า ไปสู ก ารกํ า หนดแนวยุ ท ธศาสตร ใ นระดั บ ภุ มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง และ นํ า ไปสู ยุ ท ธศาสตร
ความสัมพันธตอประเทศเปาหมาย คือ อิรัก ตามลําดับดังนี้
2.1 คําแถลงนโยบายตางประเทศของคณะรัฐมนตรี4
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ในประเด็ น นโยบายต า งประเทศและเศรษฐกิ จ ระหวา งประเทศ ที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การส ง เสริ ม
ความสัมพันธกับตางประเทศ ซึ่งเกี่ยวพันกับอิรัก ไดแก
“...(7.3) สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวาง
ประเทศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย
(7.4) กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มี
บทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตางๆ เพื่อรักษาและขยายความรวมมือทาง
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม
เพื่อพัฒนาความรวมมือดานเทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคความรูใหม ”
จากนโยบายตางประเทศดังกลาว จะเห็นวา รัฐบาลชุดปจจุบันใหความสํา คัญตอประเทศมุสลิม
และองคกรมุสลิม โดยเชื่อมโยงกับการแกไขปญหาภายใน ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนการ
มุงสรางความเขาใจในปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตพันธมิตรในเวทีระหวางประเทศ มิใหถูกมองวา
4

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา วัน
จันทรที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 (http://www.mua.go.th/~bpp/developplan/download/news/policyapisit.pdf)
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เปนปญหาความขัดแยงทางศาสนา ในขณะเดียวกันก็เพื่อสรางพันธมิตร ในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน
พรอมกับการปองกันมิใหเกิดภาพลบตอรัฐบาลไทยในการแกไขปญหาที่มีความซับซอน ทั้งในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ในการกระชับความสัมพันธและขยายความรวมมือระหวางประเทศ รัฐบาลไทยได
เสนอนโยบายที่สงเสริมการหาตลาดใหม นอกเหนือจากประเทศคูคาเดิมที่เปนหลักของไทย ซึ่งภูมิภาค
ตะวันออกกลางเปนตลาดใหมที่มีศัก ยภาพทั้ง ดา นการคา การลงทุน แหลง พลัง งานและตลาดการ
ทอ งเที่ ย ว ที่ มีข นาดใหญซึ่ ง กระทรวงการตา งประเทศไดกํ า หนดแผนยุท ธศาสตรสํ า หรั บ ภูมิ ภ าค
ตะวันออกกลางเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายการตางประเทศดังกลาว
2.2 แผนยุทธศาสตรภูมิภาคตะวันออกกลาง
แผนยุทธศาสตรภูมิภาคตะวันออกกลางที่กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง
การตางประเทศ ไดจัดทํารางขึ้นมีขอพิจารณาที่สําคัญ ดังนี้
สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรทางการเมือง ภูมิภาคตะวันออกกลางเปนภูมิภาคของการแขงขัน
ทางยุทธศาสตรของมหาอํานาจทั้งนอกและในภูมิภาค เปนพื้นที่ขัดแยงที่สําคัญของโลก เปนศูนยกลาง
ของโลกอิสลาม รวมทั้งเปนแหลงพลังงาน (น้ํามันและกาซธรรมชาติ) สถานการณตะวันออกกลางใน
ปจจุบันเปรียบเสมือนสงครามเย็นครั้งใหม (New Cold War) เพราะมีความขัดแยงและแขงขันในภูมิภาค
สูงระหวางกลุม สายกลาง (moderate) นําโดยซาอุดีอาระเบียกับอียิปต และกลุมหัวรุนแรง (radical) นํา
โดยอิหรานและซีเรีย ทั้งนี้ ภายหลังการลมสลายของระบอบซัดดัม ฮุสเซน สงผลใหอิหรานกาวขึ้นมา
เปนประเทศที่มีอิทธิพลสูง จากปจจัยดานพื้นที่ ประชากร น้ํามัน กา ซธรรมชาติ และโครงการนิวเคลียร
การลมสลายของระบอบซัดดัม ฮุสเซนยังสงผลใหกลุมชีอะตในอิรักกาวขึ้นสูอํานาจ กอใหเกิดความ
หวาดระแวงวาจะเกิดการแบงภูมิรัฐศาสตรเปน Shiite Crescent ที่ประกอบดวยอิรัก อิหราน และกลุม
Hizbullah ในเลบานอนซึ่งจะทําใหอิทธิพลการเมืองของอิหรานแผขยายมากขึ้นและสงผลใหสหรัฐฯ
อิ ส ราเอลและประเทศอาหรั บ สายกลางวิ ต กกั ง วลกั บ อิ ท ธิ พ ลและความต อ งการครอบงํ า ภู มิ ภ าค
(hegemony) ของอิหรานในปจจุบัน
ในดานเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออกกลางเปนแหลงพลังงานที่สําคัญ มีปริ มาณน้ํามันสํารองรอย
ละ 61 และมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองรอยละ 74 ของโลก นอกจากนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางเปน
ตลาดที่มีประชากรรวมกันประมาณ 270 ลานคน ที่มีระบอบการปกครองแบบกษัตริย และสาธารณรัฐ
ประชากรส ว นใหญ เ ป น มุ ส ลิ ม มี กํ า ลั ง ซื้ อ และเงิ น ลงทุ น มหาศาล โดยเฉพาะกลุ ม ป ระเทศ GCC
ประกอบดวย บาหเรน ซาอุดิอาระเบีย โอมาน คูเวต กาตาร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สวนอิรักแมวา
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จะไมไดเปนสมาชิก GCC แตอิรักยังคงมีองคประกอบที่จัดอยูในกลุมประเทศ GCC ทั้งดานภูมิศาสตรที่
ตั้งอยูในเขตอาวเปอรเซีย และการเปนแหลงทรัพยากรน้ํามัน โดยอิรักเปนแหลงสํารองน้ํามันดิบสูงเปน
อันดับสามของโลก และมีความตองการฟนฟูประเทศจากสภาวะสงครามที่ยาวนาน ดังนั้น อิรักจึง เปน
เปนตลาดใหมที่มีศักยภาพสูงสําหรับการคาการลงทุน
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกระทรวงการตางประเทศยังไมไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสําหรับอิรัก
อยางชัดเจนเนื่องจากประเด็นดานความมั่นคงปลอดภัยและความขัดแยงที่ซับซอนภายในอิรัก ทําให
อิรักถูกมองขามความสําคัญ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาควรที่จะหันมาพิจารณาใหความสําคัญแกอิรัก โดยสํารวจ
ปจจัยขอมูลตางๆ เพื่อใหบรรลุแนวทางยุทธศาสตรในการสงเสริ มความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และมีการวางแนวทางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใหสอดคลองและบรรลุแผน
ยุทธศาสตรที่ไ ดจัดทํา ขึ้น ทั้งในกรอบของนโยบายรัฐบาลและแนวยุท ธศาสตรข องไทยตอภูมิภาค
ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพิจารณาเกี่ยวกับการเปดทําการสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
อิรัก
2.3 บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
สนธิสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต (The Vienna Conventions on
Diplomatic Relations 1961) ไดระบุถึงภาระหนาที่ของนักการทูตในการ “สงเสริมความสัมพันธฉันท
มิตรระหวางประเทศผูสงและประเทศผูรับ และการพัฒนาความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และวิทยาศาสตร ระหวางกัน (Article 3-1e)” ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตจึงเปนกลไกสําคัญที่แสดงถึง
ระดับ ความสัม พันธระหวา งประเทศที่ป ระเทศผูสง คณะทูตและประเทศผูรับ คณะทูต และถือเปน
เครื่องมือสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
ดังไดกลาวมาแลววา ไทยกับอิรักสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และทั้งสองฝายไดจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของกันและกัน ทํา
หนา ที่เปนตัวแทนประเทศในการสง เสริม ความสัม พันธท วิภาคีที่ดีตอกันมาตลอดจนกระทั่งภาวะ
สงครามในป พ.ศ. 2546 ที่ทําใหกลไกสําคัญในการดําเนินการทางการทูต คือ สถานเอกอัครราชทูตของ
ทั้ง สองฝ า ยตอ งป ดทํ า การลงมาเป นระยะเวลาหนึ่ง แล ว ดัง นั้น การพิจ ารณาแนวทางการส ง เสริ ม
ความสัมพันธทวิภาคีในลําดับแรกจึงควรเริ่มจากกลไกสําคัญของการดําเนินความสัมพันธทางการทูต
ไดแก การพิจารณาปจจัยตางๆ เพื่อเปดทําการสถานเอกอัครราชทูตในนครหลวงของอิรักอีกครั้งหนึ่ง
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2.4 การวิเคราะหเชิง SWOT Analysis
ในการศึกษาแนวทางการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย-อิรัก กรณีการเปดทําการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดนี้ ผูศึกษาจะอาศัยแนวทางการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis ซึ่งเปน
วิธีการสําหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตรที่นําเสนอโดย Albert Humphrey ที่มหาวิทยาลัย Stanford
ในชวงคริสตทศวรรษ 1960-1970 โดยการสํารวจเปรียบเทียบเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยเงื่อนไขตางๆ ที่
เปนจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) สําหรับ
แนวทางการสงเสริมความสัม พันธไทย-อิรัก โดยพิจารณาปจจัยสําคัญทั้งภายในและภายนอก และ
เสนอแนะแนวทางขั้ น ตอนสํ า หรั บ การเป ด สถานเอกอั ค รราชทูต ณ กรุ ง แบกแดดที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา
การสงเสริมความสัมพันธ ไทย-อิรัก เพื่อตอบสนองแนวนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล
ไทย และแผนยุทธศาสตรภูมิภาคตะวันออกกลาง ผูศึกษาจะวิเคราะหและประเมินเงื่อนไขและปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.5.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอิรัก
2.5.2 ประมวลขอมูลและขอพิจารณาเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ไดแก
1) สถานภาพของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดในปจจุบัน
2) ความสัมพันธระหวางไทยกับอิรัก
3) สถานภาพปจจุบันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
4) ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานที่เกี่ยวของกับอิรัก
2.5.3 นอกจากนี้ ผูศึกษาจะศึกษาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค SWOT และเสนอแนะ
แนวทางและขั้นตอนในการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด โดยพิจารณาจาก ขอมูลปจจัย
ตางๆ ซึ่งจะสามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอื่นๆ ที่มี
เงื่อนไขและประสบปญหาในลักษณะเดียวกับอิรัก

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในบทนี้ ผูศึก ษาจะนํา เสนอผลการศึกษาจากขอมูล เอกสารและขอมูล จากการสอบถามผูที่
เกี่ย วของในประเด็นที่ศึก ษา ไดแก ขอมูลเกี่ย วกับ อิรัก ความสัมพันธระหวางไทย-อิรัก สถานภาพ
ปจจุบันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานที่
เกี่ยวของกับอิรัก และปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการเปดสถานเอกอัค รราชทูตไทยในกรุงแบกแดด เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทําขอเสนอแนะในการเปดสถานเอกอัครราชทูตในบทตอไป
3.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอิรัก5
ที่ตั้ง อิรักตั้งอยูทางทิศตะวันตกของทวีปเอเชีย ทิศเหนือติดกับตุรกี ซีเรียและอิหราน ทิศ
ตะวันออกติดกับอิหราน ทิศใตติดกับอาวอาหรับ (58 กิโลเมตร) คูเวตและซาอุดีอาระเบีย และทิศ
ตะวันตกติดกับซีเรีย จอรแดนและซาอุดีอาระเบีย มีแมน้ําไทกริสและยูเฟรติสไหลผานกลางประเทศเปน
แหลงพลังงานและทรัพยากรที่สําคัญของอิรัก
พื้นที่ อิรักมีพื้นที่ทั้งสิ้น 441,839 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรวมถึงพื้นที่ 3,522 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปน
สวนแบงจากขอตกลงเขตจัดการรวมกันกับซาอุดีอาระเบีย
เมืองหลวง คือ กรุงแบกแดด
ประชากร จํานวน 30.7 ลานคน (พ.ศ. 2552)
ภูมิอากาศ พื้นที่รอยละ 40 เปนทะเลทราย สงผลใหภูมิอากาศแหงแลง ฝนตกนอย ฤดูรอน
(เมษายน- กันยายน) อากาศรอนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว (ตุลาคม –
มีนาคม) อากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส
ภาษาราชการ ภาษาอาหรับและเคิรด
ศาสนา ศาสนาอิสลาม รอยละ97(ชีอะต รอยละ 60-65, สุหนี่ รอยละ32–37) คริสเตียนและอื่นๆ รอยละ 3
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ขอมูลจากกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ
2553
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หนวยเงินตรา ดินารอิรัก (Iraqi Dinar - IQD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เทากับประมาณ 36 ดินาร
(ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553)
ประวัติศาสตร อิรักเปนดินแดนที่มีประวัติศาสตรและเปนแหลงอารยธรรมเกาแกที่สําคัญที่สุด
แหงหนึ่งของโลก มีชื่อปรากฏอยูในประวัติศาสตรสมัยโบราณ เรียกวา เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
หมายถึง แผนดินที่ตั้งอยูระหวางแมน้ําสองสาย คือ แมน้ําไทกริส (Tigris) และยูเฟรตีส (Euphrates)
ดินแดนแถบนี้จึงเปนดินแดนที่มีความสมบูรณเปนอยางมาก มีผูคนอพยพจากที่ตาง ๆ เพื่อมาอาศัยใน
ดินแดนแหงนี้ มีอาณาจักรโบราณหลายแหง อาทิ อาณาจักรซูเมอร (Sumerian Civilization) อาณาจักร
บาบิโลเนีย (Babylonia) อัสซีเรีย (Assyria) มีเดีย (Media) เปนตน ในคริสตศตวรรษที่ 8 Abassid
caliphate ไดตั้งเมืองหลวงขึ้น ณ กรุงแบกแดด ตอมาพวกเติรกแหงจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman) ได
ยึดครองดินแดนที่เปนอิรักไดเมื่อคริสตศตวรรษที่ 17
อิรักอยูภายใตจักรวรรดิออตโตมันจนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อสหราชอาณาจักร
ไดรับอาณัติจากองคการสันนิบาตชาติใหควบคุมดูแลดินแดนดังกลาวในป พ.ศ. 2463 โดยมีอดีตขุนนาง
ออตโตมันซึ่งเปนมุสลิมนิกายสุหนี่กุมอํานาจภายใตกษัตริยฮัชไมต ทําใหเกิดความแตกแยกของกลุม
ศาสนาและเชื้อชาติ และเมื่ออิรักไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อป พ.ศ. 2475 ไดเกิดกระแส
ชาตินิยมตอตานรัฐบาลและเกิดความไมมั่นคงและการแกงแยงอํานาจโดยการปฏิวัติของผูนําทางทหาร
บอยครั้ง นําไปสูการปฏิวัติโคนลมระบบกษัตริยและเปลี่ยนสถานะเปนสาธารณรัฐในป พ.ศ. 2501 และ
ซัดดัม ฮุสเซน ไดเขามาปกครองประเทศเมื่อป พ.ศ. 2522 ภายใตอุดมการณชาตินิยมและสังคมนิยมของ
พรรค Baath ของซีเรีย และซัดดัมพยายามแพรขยายอํานาจของอิรักในภูมิภาคจนนําไปสูการทําสงคราม
8 ปกับอิหราน (พ.ศ. 2523-2531) และสงครามอาวเปอรเชีย (พ.ศ. 2533-2534) โดยหลังจากสงครามอาว
เปอรเซีย สหประชาชาติไดประกาศคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตออิรั ก สงผลใหสภาพเศรษฐกิจและความ
เปนอยูของชาวอิรักตกต่ําอยางมาก
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 สหรัฐฯ กับพันธมิตรใชขออางวารัฐบาลอิรักมีอาวุธอํานาจทําลาย
ลางสูง ไดรวมกันสงกองกําลังเขาโคนลมรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน และยึดการปกครอง
ประเทศ โดยไดจัดตั้ง คณะบริหารประเทศชั่วคราวของกองกํา ลังพันธมิตร (Coalition Provisional
Authority - CPA) ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2546
ตอ มา ได มีก ารส ง มอบอํ า นาจอธิป ไตยคืน ให แ กรั ฐบาลชั่ วคราวของอิ รั ก (Iraqi Interim
Government) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2548 มีการเลือกตั้ง
สมัช ชาแหงชาติที่มีจํานวนสมาชิก 275 ที่นั่ง และไดมีการจัดตั้ง รัฐบาลเปลี่ย นผาน (Transitional
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Government) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549 อดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซนถูกประหารชีวิต ถือเปน
การสิ้นสุดของการปกครองแบบเผด็จการที่ยาวนาน
การเมืองการปกครอง อิรักมีการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2548 โดยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีเพียงสภาเดียวคือ สภาผูแทน (Council of Representatives) มีผูแทน
275 คนมาจากการเลือกตั้งและมีวาระ 4 ป โดยสภาผูแทนจะเปนผูเลือกประธานาธิบดีมาเปนประมุข
ของรัฐ ประธานาธิบดีมีวาระ 4 ปตามวาระของสภาผูแทนและสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 ครั้ง
แมประธานาธิบดีจะไมมีหนาที่บริหารแตมีอํานาจในการ veto กฎหมายในสภาฯ
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ปรากฏวา นาย Jalal Talabani (ชาวเคิรด) ไดรับ
คัดเลือกโดยสภาผูแทนใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของอิรักเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2548 และมี
รองประธานาธิบดี 2 คน คือ นาย Adel Abdul Mahdi (นิกายชีอะต) และนาย Tariq Al-Hashemi (นิกาย
สุหนี่) ซึ่งเรียกโดยรวมวา สภาประธานาธิบดี (Presidency Council) และนาย Nouri Al-Maliki จาก
พรรค Dawa ของชาวอิ รั ก นิ ก ายชี อ ะต ซึ่ ง เป น ประชากรส ว นใหญ ข องประเทศได รั บ ตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอิรักมีจํานวน 37 คน แตงตั้งโดยสภาประธานาธิบดีอิรักเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2548
อิรักประสบปญหาความแตกแยกและขัดแยงภายในเนื่อจากความแตกต างทั้งทางชนชาติและ
ศาสนา ไดแก
- ปญหาชาวเคิรด ปจจุบันมีชาวเคิรดอยูในอิรักประมาณ 6.5 ลานคน โดยอาศัยอยูในสาม
จังหวัดทางตอนเหนือของอิรัก ไดแก Dohuk, Irbil และ Suleimaniyah ในเขตปกครองตนเองเคอรดิสถาน
ภายใตรัฐบาล Kurdistan Regional Government (KRG) ชาวเคิรดในอิรักมีความปรารถนาที่จะแยก
ตนเองออกจากอิรักมาชานาน แตเนื่องจากไดรับสิทธิในการปกครองตนเองและมีสวนรวมที่สําคัญใน
กระบวนการทางการเมืองของอิรัก เชน การมีประธานาธิบดีที่เปนชาวเคิรด ทําใหชาวเคิรดยังพอใจใน
สถานะของตน อยางไรก็ตาม ประเด็นการอางสิทธิเหนือเขต Kirkuk ซึ่งเปนแหลงน้ํามันมหาศาลและ
เปนถิ่นดั้งเดิมของชาวเคิรดและชาวเติรก แตถูกชาวอาหรับเขามาครอบครองดวยนโยบาย Arabisation
ของซัดดัม ฮุสเซน ยังคงเปนประเด็นที่สรางความแตกแยกระหวางชาวอาหรับและชาวเคิรดในอิรัก
- ความแตกต า งทางศาสนาเปน ปจ จั ย หนึ่ง ของเหตุ ก ารณค วามรุ นแรงและความแตกแยก
ทางการเมือง นับจากการลมสลายของยุคซัดดัม ฮุสเซน ซึ่งเปนยุคที่มุสลิมสุหนี่ที่เปนชนมุสลิมกลุม
นอยในอิรัก ไดครอบครองอํานาจการบริหารประเทศอยางเบ็ดเสร็จ ชาวมุสลิมชีอะตซึ่งมีประมาณรอย
ละ 60 ของประชากรไดกลับเขามาครองอํานาจและตําแหนงสําคัญทางการเมือง กลุมมุสลิมสุหนี่ตางๆ
ซึ่งมีความแตกตางทั้งในอุดมการณความเปนชาตินิยมและทางศาสนา มีความเห็นวารัฐบาลอิรักเปน
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พันธมิตรตะวันตก ดังนั้น กลุมที่เปนหัวรุนแรง (เชน อดีตสมาชิกพรรค Baath) รวมถึงกลุม al-Qaeda
ในอิรักตั้งเปาโจมตีทั้งกองกําลังสหรัฐฯ และกองกําลังของรัฐบาลอิรัก
ภายหลังการจัดตั้ง รัฐบาลอิรัก อยา งเปนทางการ รัฐบาลอิรัก ยังคงพยายามเสริม สรา งความ
สมานฉันทระหวางกลุมการเมืองตางๆ ไดแก กลุมสุหนี่ กลุมชีอะต และกลุมเคิรด ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2550
รัฐสภาอิรักไดยอมลบสัญลักษณของอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ออกจากธงชาติอิรักตามคําขอ
ของกลุมเคิรดและยอมใหอดีตสมาชิกพรรค Baath ของอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เขามามี
ตําแหนงทางการเมืองอีกครั้ง อยางไรก็ตาม กระบวนการสมานฉันทในอิรักระหวางกลุมชีอะต -สุหนี่เคิรด ยังไมคืบหนามากนักเนื่องจากทุกฝายยังไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องของการเจรจาแบงพื้นที่
แล ะราย ได จ ากน้ํ า มั น และ ก า ซธ รรมชาติ และ ยั ง คงมี ป  ญ หา ของการก อการรา ยจากพรรค
แรงงานเคอรดิสถาน (Kurdistan Workers’ Party – PKK) ในพื้นที่เขตปกครองตนเองของเคิรด ตอน
เหนือของอิรัก ที่โจมตีตุรกี เปนเหตุใหเกิดความตึงเครียดในความสัมพันธระหวางอิรักและตุรกีบอยครั้ง
สถานการณดานความมั่นคงในอิรักในชวงป พ.ศ. 2550-2552 ความรวมมือตอตานการกอการ
รายของกลุม Al Qaeda ระหวางกองกําลังสหรัฐฯ และกองกําลังชาวอิรักสุหนี่ Awakening Council หรือ
Concerned Local Citizens ที่จัดตั้งอยางไมเปนทางการ ตั้งแตป พ.ศ. 2549 และมีจํานวนประมาณ
15,000 คน ไดมีสวนชวยลดจํานวนของการกอการรายทั่วประเทศอิรักลง แตในขณะเดียวกัน การมีสวน
รวมของ Awakening Council กลับนําไปสูการที่กลุม Al Qaeda เพิ่มความรุนแรงของการกอการรายมาก
ยิ่งขึ้น สถานการณทั่วไปภายในอิรักถือวาไมมีความปลอดภัยเนื่องจากมีรายงานสถานการณรุนแรง ทั้ง
จากฝายตอตานกองกําลังรัฐบาลอิรักและกองกําลังตางชาติ การตอสูระหวางกลุมการเมืองตางๆ และ
การกอการรายโดยกลุม Al Qaeda อยางตอเนื่องในลักษณะการระเบิดสังหารและการจับตัวประกันเพื่อ
เรียกคาไถ เปนตน
กองกํา ลั ง สหรัฐฯ ในอิรัก ในชวงเปลี่ ย นผ า นระหว า งรั ฐบาลประธานาธิ บ ดีจ อรจ บุช กั บ
ประธานาธิบดีบารรัค โอบามา นั้น สหรัฐฯ และอิรักไดจัดทําความตกลงความรวมมือทางการทหาร
(Status of Forces Agreement –SOFA) ระหวางกัน มีเนื้อหาสําคัญ คือ การตอเวลาใหกองกําลังสหรัฐฯ
อยูในอิรักไดจนถึงป พ.ศ. 2554 แทนการถอนทหารทั้งหมด ภายหลังอาณัติของสหประชาชาติ (ที่
อนุญาตใหกองกําลังตางชาติอยูในอิรัก ) หมดอายุลงในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม
ความตกลง SOFA ไดลดและจํากัดสิทธิของกองกําลังสหรัฐฯ ลง อาทิ ไมอนุญาตใหทหารสหรัฐฯบุก
คน บ า นเรื อ นชาวอิ รั ก โดยปราศจากความยิ น ยอมจากทางการอิรั ก และทหารสหรั ฐ ฯ จะต อ งถู ก
ดําเนินคดีโดยทางการอิรักหากกระทําความผิดนอกคายและนอกเวลาราชการ เปนตน นอกจากนั้น
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ความตกลง SOFA มีเงื่อนไขดวยวาจะตองมีการจัดทําประชาพิจารณภายในกลางป พ.ศ. 2552 เพื่อ
สํารวจความเห็นชาวอิรัก เกี่ยวกับความตกลง SOFA
ปจจุบันมีกําลังทหารสหรัฐฯ ในอิรักประมาณ 100,000 นาย โดยประธานาธิบดีโอบามามีแผน
ที่จะถอนกําลังทหารหนวยสูรบ (combat troops) ทั้งหมดออกจากอิรักเริ่มในเดื อนสิงหาคม พ.ศ. 2553
ซึ่งจะทําใหกําลังทหารสหรัฐฯ ในอิรักลดลงเหลือประมาณ 50,000 นาย
สถานการณในภาพรวม แมวาในชวงป พ.ศ. 2550-2552 ความรวมมือตอตานการกอการราย
ระหวางสหรัฐฯ และอิรัก มีสวนชวยลดจํานวนของการกอการรายในอิรักลงถึงรอยละ 60-80 แต
สถานการณโดยทั่วไปยังคงไมปลอดภัย เนื่องจากมีการกอการรายโดยกลุม Al Qaeda และเหตุการณ
ความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองชีอะต สุหนี่ และเคิรด อยางไรก็ตาม สถานการณที่เริ่มสงบขึ้นทําใหมี
ธุรกิจตางชาติเริ่มเขาไปลงทุนในอิรักมากขึ้น อาทิ จีน เนเธอรแลนด เยอรมนี อียิ ปต อิหราน โดยเฉพาะ
ในธุรกิจน้ํามัน โดยจีนเปนประเทศแรกที่ไดรับสัมทปานการพัฒนาแหลงน้ํามันในอิรักเมื่อป พ.ศ. 2551
กอนที่บริษัทตางชาติอีกหลายแหง เชน รัสเซีย ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร จะไดรับสัมปทานเขาไป
ขุดเจาะน้ํามันในอิรักเพิ่มเติมจากการประมูลครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ สหรัฐฯ เปน
ประเทศที่ลงทุนในโครงการฟนฟูบูรณะอิรักมากที่สุด
อิรักประสบความสําเร็จในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553
หลังจากความขัดแยงในสภาฯ ระหวางผูแทนชาวเคิรดและกลุม การเมืองตางๆในการรางกฎหมาย
เลือกตั้งฉบับใหม ในประเด็นการแบงสรรอํานาจระหวางชาวเคิรด ชาวอาหรับและชาวเติรกในจังหวัด
Kirkuk และการใหสิทธิเลือกตั้งแกชาวอิรักในตางประเทศ ทําใหการเลือกตั้งตองเลื่อนออกไปจากเดิม
ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553 และทามกลางการจับตามองของนานาชาติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในอิรักที่เขมขน การเลือกตั้งครั้งนี้ผานพนไปดวยดีโดยไมมีเหตุการณความรุนแรงมากนัก มีผู
ออกมาใชสิทธิประมาณรอยละ 62 และการเลือกตั้งไดรับการยอมรับจากผูการสังเกตการณตางประเทศ
ผลการนับคะแนนที่ใชเวลากวา 2 สัปดาหปรากฏวา กลุม Iraqiya (ชีอะต secular) ที่นําโดยนาย
Iyad Allawi อดีตนายกรัฐมนตรี ไดรับเลือกมากที่สุดดวยจํานวนที่นั่ง 91 ที่นั่ง จาก 325 ที่นั่งในสภาฯ
มากกวากลุมพันธมิตรชีอะต State of Law Alliance ที่นําโดยนายกรัฐมนตรี Al Maliki ที่ได 89 ที่นั่ง ทํา
ใหไมมีกลุมใดไดคะแนนเสียงขางมากในการจัดตั้งรัฐบาลได รัฐบาลที่จะมีขึ้น จึงตองเปนรัฐบาลผสม
ซึ่งอาจจะตองใชเวลาอีก นานนับเดือนในการจัดตั้ง เนื่องจากความแตกตางทางดา นอุดมการณและ
ศาสนาของกลุมการเมืองตางๆ จะทําใหการเจรจาหาแนวรวมจัดตั้งรัฐบาลเปนไปไดยาก อยางไรก็ดี
รัฐธรรมนูญอิรักกําหนดวา ผูนําของกลุมที่ไดคะแนนเสียงมากที่สุดจะไดสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลกอน
ลาสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในขณะที่การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลของนาย Allawi ยังไมประสบ
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ความสําเร็จ กลุม Iraqi National Alliance (INA) ซึ่งเปนกลุมชิอะหที่ใกลชิดกับอิหราน นําโดยนาย
Moqtada al- Sadr ซึ่งชนะการเลือกตั้งเขามาเปนที่ 3 โดยไดที่นั่ง 70 ที่นั่งในสภาฯ ไดตกลงเขารวมกับ
กลุม State of Law Alliance ของนายกรัฐมนตรี Al Maliki ทําใหทั้งสองกลุมมีที่นั่งรวม 159 ที่นั่ง ขาด
อีก 4 ที่นั่งก็จะเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได ความเคลื่อนไหวดังกลาวไดสรางความกังวลกับหลายฝายวา
รัฐบาลอิรักชุดใหมจะเปนกลุมมุสลิมชีอะตที่เนนประโยชนเฉพาะกลุม และจะสรางความแตกแยกใน
ประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังมีความกังวลวาอิรักภายใตรัฐบาลชุดใหมจะอยูภายใตอิทธิพลของอิหรานซึ่ง
เปนพันธมิตรชีอะตที่สําคัญ
สถานการณความไมสงบในอิรัก กองกําลังรักษาความปลอดภัยอิรัก ไดเขามาดูแลพื้นที่ในเมือง
ใหญๆ แทนกองกําลังสหรัฐฯ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และแมวาสถานการณในอิรักจะเริ่มดีขึ้น
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผ านมา แตก็ยังมีความไมมั่นคงในหลายพื้นที่ เชน เมือง Mosul
หรือแมแตในกรุงแบกแดด ซึ่งยังคงมีเหตุกอการรายอยางตอเนื่อง โดยในชวงเวลา 4 เดือน (พฤศจิกายน
- ธันวาคม พ.ศ. 2552) ไดเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญถึง 3 ครั้งในกรุงแบกแดด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ควบคุมพิเศษที่เปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานราชการและไดรับการดูแลความปลอดภัยอยางเขมงวด
เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตรวมกวา 400 คน และบาดเจ็บนับพันคน โดยกลุมที่เกี่ยวของกับ Al Qaeda ได
ออกมายอมรับวาเปนผูกอเหตุ ในขณะที่รัฐบาลอิรักเชื่อวา สมาชิกพรรค Baath ซึ่งถูกขับออกจากอิรัก
และไปตั้งถิ่นฐานในซีเรียภายหลังการโคมลมซัดดัม ฮุสเซน มีสวนเกี่ยวของกับเหตุกาณเหลานี้ดวย
และแสดงความไมพอใจซีเรียที่ใหที่พักพิงกับกลุมดังกลาว ทําใหเกิดความตึงเครียดถึงขั้นมีการเรียก
กลับผูแทนทางการทูตของทั้งสองฝาย
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 ของอิรักเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553 ไดเกิดเหตุการณ
ความไมสงบครั้งรุนแรงขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะในกรุงแบกแดดซึ่งมีการมุงเปาไปที่มัสยิดของกลุม
ชีอะต ทําใหหลายฝายออกมาคาดเดาวาเปนฝมือของกลุม Al Qaeda ที่กําลังถูกทางการอิรักปราบปราม
อยางหนัก นอกจากนั้น ความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองตางศาสนากําลังทวีความรุนแรงภายหลังการ
เลือกตั้งซึ่งไมมีกลุมใดไดเสียงขางมากในการจัดตั้งรัฐบาล ทําใหเกิดความกังวลวาเหตุการณทางการ
เมืองจะนําไปสูความรุนแรงเนื่องจากความแตกแยกมากขึ้น
เศรษฐกิจและสังคม
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 74.72 พันลานเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2552)
รายไดประชาชาติตอหัว 2,434 เหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2552)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 5 (พ.ศ. 2552)
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(UAE)

ประเทศคูคาสําคัญ จีน ซีเรีย อิหราน อียิปต เลบานอน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

สินคาออกที่สําคัญ น้ํามัน อินทผลัม และฝาย
สินคาเขาที่สําคัญ สินคาประเภทอาหาร ธัญพืช เชน ขาวสาลี ขาวเจา และน้ําตาล วัสดุ -กอสราง
เครื่องยนต เครื่องไฟฟา เครื่องจักรและสิ่งทอ อุปสงคขาวในอิรัก ประมาณปละ 960,000 ตัน สวนขาว
สาลีประมาณปละ 4 ลานตัน ขาวเจาสวนใหญนําเขาจากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ไทย และเวียดนาม
อิรักมีรายไดหลักของประเทศจากการสงออกน้ํามันดิบประมาณรอยละ 95 โดยมีรายไดจาก
อินทผลัม ปุย และสินคาอื่น ๆ บางเล็ก นอยเทา นั้น ในอดีตอิรัก เคยเปนประเทศที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิ จ สู ง และเคยมี ร ะบบการศึ ก ษา วิ ช าการและสาธารณสุ ข ที่ ก า วหน า มากประเทศหนึ่ ง ใน
ตะวันออกกลาง อิรักมีปริมาณน้ํามันดิบสํารองประมาณ 115 พันลานบารเรล รวมทั้งมีกาซธรรมชาติอีก
จํานวนมหาศาล ประมาณ 112 ลานลานลูกบาศกฟุต (3.7 ลานลานลูกบาศกเมตร)
ชวงคริสตทศวรรษ 80 และ 90 อิรักเผชิญกับความยากลําบากจากสงครามกับอิหราน รวมทั้ง
สงครามอาวเปอรเซีย ตลอดจนการอยูภายใตมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ ทําใหระบบเศรษฐกิจ
ระบบสาธารณูป โภค สภาพแวดล อม โครงสรา งพื้น ฐานถู ก ทํ า ลายได รับ ความเสี ย หายอย า งหนั ก
ปจจุบันรัฐบาลอิรักไดรับการสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติและนานาประเทศในความพยายาม
ฟนฟูสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอิรัก ภายใตแผนระดมการสนับสนุนเพื่อพัฒนาประเทศอิรัก
ในระยะยาว “International Compact with Iraq” โดยการประชุมครั้งลาสุด คือที่กรุงสตอกโฮลม สวีเดน
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
อิรักมีหนี้สินระหวางประเทศที่ตกคางจากสมัยอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน มูลคารวม
ประมาณ 67 พันลานเหรียญสหรัฐ แตในระหวางป พ.ศ. 2550-2551 อิรักไดชดใชหนี้แลวทั้งหมด 23
พันลานเหรียญสหรัฐจากรายไดการสงออกน้ํามัน และในการประชุมความชวยเหลือระหวางประเทศ
ดังเชนในการประชุม International Compact with Iraq รัฐบาลอิรักไดเรียกรองใหนานาประเทศยกเลิก
หนี้สินของอิรัก ซึ่งสวนใหญเจาหนี้อิรักสวนใหญรับในหลักการที่จะยกเลิกหนี้สินใหอิรัก แตในทาง
ปฏิบัติ หลายประเทศยังไมไดเริ่มดําเนินการยกเลิกหนี้อยางจริงจัง
ปจจุบัน การฟนฟูโครงสรางเศรษฐกิจของอิรักยังคงดําเนินไปอยางลาชา เนื่องจากอิรักยังคง
ประสบปญหาการบริหารจัดการภายในประเทศ โดยยังคงขาดแคลนงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูป โภค อาทิ ไฟฟา น้ํา มัน และขาดแคลนบา นเรือนที่พัก อาศัย สํา หรับ ประชาชนรายไดต่ํา
อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลอิรักไดประกาศใชเงินทุน 15 พันเหรียญสหรัฐในการแกไขปญหา
สาธารณูปโภคตางๆ
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อุตสาหกรรมน้ํามัน ปจจุบันอิรักผลิตน้ํามันไดประมาณวันละ 2.4 ลานบารเรล ซึ่งยังถือวาต่ํา
มากเมื่อเทีย บกับ ปริมาณน้ํา มันสํา รองที่อิรัก มี เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการผลิตน้ํามันดังกลา ว
รัฐบาลอิรัก จึงไดเปดการประมูล สัมปทานการขุดเจาะและผลิตน้ํา มันในอิรัก ในลัก ษณะ Service
Contract 20 ป ขึ้น 2 ครั้งในป พ.ศ. 2552 โดยมีบริษัทยักษใหญใหความสนใจและไดรับสัมปทานเขาไป
ดําเนินการขุดเจาะบอน้ํามันตางๆ ไดแก BP และ Royal Dutch Shell ของอังกฤษ, CNPC ของจีน,
Lukoil และ Gazprom ของรัสเซีย, StatoilHydro ของนอรเวย, ปโตรนาสของมาเลเซีย , Total ของ
ฝรั่งเศส, Japex ของญี่ปุน, Korea Gas Corp., TPAO ของตุรกี และ Sonagol ของอังโกลา โดยคาดวา จะ
เพิ่มกําลังการผลิตของอิรักไดเปนวันละ 7 ลานบารเรลใน 6 ป และ 10-12 ลานบารเรลตอวันใน 10 ป
อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ หลายบริษัทที่ไดรับสัมปทานประสบปญหาในการทําสัญญากับรัฐบาลอิรัก
เนื่องจากอิรักพยายามตอรองใหรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตในสัญญาได เพื่อรองรับ
ขอจํากัดโควตาขององคการประเทศผูสงออกน้ํามันปโตรเลียม (The Organization of the Petroleum
Exporting Countries - OPEC)ในอนาคต เมื่ออิรักกลับเขาสูระบบ OPEC ตามเดิม นอกจากนั้น การที่
อิรักยังไมมีกฎหมายแบงปนการบริหารจัดการน้ํามันในประเทศที่ชัดเจน ทําใหเกิดความไมแนนอนและ
ความกังวลวา การเมืองภายในจะเขามาทําใหธุรกิจน้ํามันเสียหาย
การปฏิรูประบบการคา การลงทุน และการธนาคาร ภายหลังสงคราม รัฐบาลอิรักไดพยายาม
ฟนฟูระบบการคาและเศรษฐกิจ และบูรณาการอิรักกลับเขาสูระบบการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาค
ตะวันออกกลางและของโลก โดยรัฐบาลอิรักไดพยายามเสริมสรางฟนฟูโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
อิรัก โดยการเจรจาลดหนี้คางชําระกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary FundIMF) และควบคุมอัตราเงินเฟอ เปนตน และเพื่อเชิญชวนการคาการลงทุนจากตางชาติ รัฐบาลอิรักได
พยายามเปดเสรีการคาการลงทุน และการธนาคารของอิรัก ภายหลังการถูกควบคุมอยางเขมงวดจาก
ระบอบอดีตประธานาธิบ ดีซัดดัม ฮุสเซนมาเปนเวลานาน โดยรัฐบาลอิรัก พยายามปรับ ปรุงระบบ
ราชการ แกไขกฎระเบียบดานการคา ปรับปรุงระบบภาษี อนุญาตใหชาวตางชาติเปนเจาของกิจการได
ร อ ยเปอร เ ซ็ น ต และถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ด ยกเว น การครอบครองทรั พ ยากร
ธรรมชาติ (อาทิน้ํามัน) รวมทั้งรัฐบาลอิรักพยายามปรับปรุงการคมนาคมขนสง ไดแก การปรับปรุง
สนามบินนานาชาติแบกแดด อนุญาตใหสายการบิน Royal Jordanian เปดเที่ยวบินระหวางกรุงอัมมาน
(จอรแดน) และกรุงแบกแดด และปรับปรุงทาเรือ ออม กอสร (Umm Qasr) และ Az Zubair สําหรับภาค
การธนาคาร รัฐบาลอิรักพยายามปฏิรูประบบการเงินการธนาคารของอิรักใหไดมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
เชน การสรางความเปนอิสระของธนาคารชาติ การจัดตั้งธนาคารเพื่อการคา (Trade Bank of Iraq) การ
จัดตั้งตลาดหลักทรัพย การปองกันการฟอกเงิน เปนตน แตขณะนี้การปฏิรูปภาคธนาคารยังไมคืบหนา
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มากนักโดยในป พ.ศ. 2551 มีรายงานวาธนาคารเอกชนกวา 30 แหงในอิรักยังประสบปญหาสภาพคลอง
แมวารัฐบาลอิรักจะใหความชวยเหลือในการกูยืมเงินอยางเต็มที่
ทรัพยากรมนุษย รัฐบาลอิรักไดรับความชวยเหลือในการพัฒนากองกําลังทหารและกองกําลัง
ตํารวจมาเปนระยะหนึ่งแลว และในป พ.ศ. 2551 ซึ่งกองกําลังสหรัฐฯ และกองกําลังตางชาติอื่นๆ ไดสง
มอบภารกิจดานการรักษาความปลอดภัยใหแกทางการอิรัก ปรากฏวากองกําลังทหารและตํารวจของ
อิรักมีความพรอมพอสมควรที่จะรับมือกับสถานการณตางๆ ภายในประเทศได แตอิรักยังคงประสบ
ปญหาสมองไหล (Brain drain) สงผลใหในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลอิรักเรียกรองใหชาวอิรักที่มีความรู
ความสามารถ อาทิ แพทย วิศวกร ครู อาจารย และนักวิทยาศาสตรที่ลี้ภัยไปในชวงสงคราม เดินทาง
กลับอิรัก แตยังไมประสบความสําเร็จมากนัก เนื่องจากสวนใหญยังคงกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ
ความปลอดภัยในอิรัก การปรับตัวเพื่อกลับไปใชชีวิตและประกอบอาชีพในอิรัก เปนตน
ความเปนอยูทั่วไป แมวารัฐบาลอิรักยังคงนโยบายแจกจายคูปองปนสวนอาหาร สินคาอุปโภค
บริโภค และน้ํามัน ใหแกประชาชน แตความเปนอยูในอิรักโดยทั่วไปยังคงยากลําบากเนื่องจากระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ ในอิรักถูกทําลายตั้งแตชวงเกิดสงครามและยังไมไดรับการบูรณะปรับปรุงตามที่
คาดหมายไว โดยในอิรักยังมีปญหาขาดแคลนสาธารณูปโภคที่สําคัญ อาทิ ไฟฟา น้ําประปา ทั้งนี้ใน
อิรักสามารถใชไฟฟาอยางตอเนื่องไดเพียง 2-3 ชั่วโมงตอวัน และยังมีปญหาเรื่องสุขอนามัยที่สืบเนื่อง
จากระบบการจัดการขยะ การขาดแคลนน้ําสะอาด และปญหามลภาวะ นอกจากนี้อิรักยั งประสบปญหา
คนวางงานและปญหาอาชญากรรมภายในประเทศและความขัดแยงจากการตอสูระหวางกลุมการเมือง
ตางๆ ของอิรัก ทั้งนี้ มีผูอพยพอิรักหลายรายที่หลบหนีปญหาความขัดแยงไปอาศัยอยูในจอรแดน ซีเรีย
ซูดาน อิหราน อียิปต และเลบานอน และภายในประเทศอิรักเองก็มีปญหาชาวอิรักพลัดถิ่น (internally
displaced persons) สําหรับชาวตางชาติ การใชชีวิตในกรุงแบกแดดมีคาใชจายสูงมาก เนื่องจากคา
สาธารณูปโภคของชาวตา งชาติจะคํา นวณเปนคนละอัตรากับ ของชาวทองถิ่น นอกจากนั้น ในการ
ดํารงชีวิต ชาวตา งชาติจําเปนตองมีมาตรการรัก ษาความปลอดภัยให แกตนเอง ที่พักอาศัย และการ
เดินทาง อาทิ มีการจางพนักงานรักษาความปลอดภัย ใชรถยนตกันกระสุน ใชเสื้อเกราะกันกระสุน
รวมทั้งมักตองอาศัยชาวทองถิ่นในการชวยเหลือจับจายซื้อสิ่งของเครื่องใช
การคมนาคม การเดินทางไปยังอิรักโดยรถยนตตองผานเสนทางและเขตตาง ๆ ซึ่งตกอยูใน
พื้นที่อิทธิพลของฝายตอตานและกลุมกอการราย ดังนั้น การเดินทางโดยรถยนตจึงไมปลอดภัยเพราะ
อาจถูกซุมโจมตี ถูกปลนและถูกจับไปเปนตัวประกันได สําหรับการเดินทางระหวางประเทศโดยทาง
สายการบินจอรแดนและสายการบินจากประเทศตางๆ อาทิ กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เริ่มเปด
เสนทางการบินแลว อยางไรก็ตามยังมีการสั่งปดสนามบินกรุงแบกแดดโดยไมมีการประกาศใหทราบ
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ลวงหนา เนื่องจากสถานการณความปลอดภัย ทั้งนี้ เขตพื้นที่ซึ่งอาจถือวาปลอดภัยที่สุดในอิรัก ไดแก
เขตปกครองตนเองเคอรดิสถานของกลุมเคิรดทางตอนเหนือของอิรัก
3.2 ความสัมพันธระหวางไทยกับอิรัก
ประเทศไทยกับอิรักสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.
2499 ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด และอิรักมีสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ เพื่อเปน
ตัวแทนแสดงถึงความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยไม เคยมีขอขัดแยงทางการเมืองระหวางกัน ไทยและอิรัก
ไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมดานการคา (Joint Trade Committee - JTC) เมื่อป พ.ศ. 2527 โดยอิรักได
เปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงแบกแดด เมื่อป พ.ศ. 2531 และครั้งที่สองเมื่อป พ.ศ. 2543
สําหรับครั้งที่ 3 ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางวันที่ 8-12 มกราคม พ.ศ. 2545
ในดานการคา ในป พ.ศ. 2551 ไทยกับอิรัก มีมูลคาการคารวมกันประมาณ 14,370 ลานบาท
โดยไทยสงออกสินคา อาทิ ขาว น้ําตาล รถยนต เครื่องปรับอากาศ มูลคารวมประมาณ 14,062.21 ลาน
บาท ไปยังอิรัก และไทยนําเขาสินคาประเภท สินแรโลหะ เครื่องจักร โลหะ มูลคารวมประมาณ 307.98
ลานบาทจากอิรัก ทั้งนี้ อิรักเปนตลาดนําเขาขาวไทยที่สําคัญรายหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย
นําเขาขาวมูลคาประมาณ 8,577.1 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 สําหรับในดานการทองเที่ยว มีชาวอิรัก
เดินทางมาไทย เพื่อการทองเที่ยว การติดตอธุรกิจ หรือเพื่อเดินทางตอไปยัง ประเทศอื่นๆ จํา นวน
ประมาณ 1,908 ในป พ.ศ. 2551
ไทยมีน โยบายใหค วามชว ยเหลื อด า นมนุ ษ ยธรรมแกอิ รัก นั บ ตั้ ง แตอิรั ก ถู ก คว่ํา บาตรทาง
เศรษฐกิจหลังสงครามอาวเปอรเซียครั้งแรก และในชวงหลังสงครามสหรัฐฯ และอิรัก ไทยไดบริจาค
เงินผานคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC)
จํานวน 10 ลานบาท ชวยเหลือดานอาหารมูลคา 20 ลานบาทผานโครงการอาหารโลก (World Food
Program – WFP) และสงกองกําลังเฉพาะกิจฯ ไปชวยเหลือดานการแพทย และบูรณะซอมแซมเปน
ระยะเวลา 1 ป รวมทั้งลาสุดไดใหความชวยเหลือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยจัดหลักสูตร
ฝกอบรมใหกับชาวอิรักในสาขาตางๆ ตามความตองการจนถึงปจจุบัน
3.3 สถานภาพของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
ในระหวางสงครามสหรัฐฯ บุกโจมตีอิรัก ในช วงตนป พ.ศ. 2546 รัฐบาลอิรักไดปดที่ทําการ
สถานเอกอัครราชทูตอิรักในกรุงเทพฯ ในขณะที่เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ได
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อพยพออกจากอิรักกอนสงคราม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546 และไดจัดตั้งสํานักงานชั่วคราวในกรุง
อัมมาน จอรแดน โดยยังคงมีเจาหนาที่ทองถิ่นดูแลอาคารสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดด
ในชวงเวลาดังกลาว เอกอัครราชทูต ธวัชชัย ปยะรัตน ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุง
แบกแดด ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2543 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 และเอกอัครราชทูต วิบูลย คูสกุล
เขารับตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด มีถิ่นพํานักที่กรุงอัมมานสืบตอจากเอกอัครราชทูตธวัชชัย
ปยะรัตน จนถึงตนป พ.ศ. 2550 โดยไมมีโอกาสเดินทางไปยื่นพระราชสาสนตราตั้งตอรัฐบาลอิรัก
เนื่องจากอิรักยังอยูในสถานการณสูรบและไมมีความปลอดภัยในการเดินทางเขาไปในกรุงแบกแดด
สถานะดังกลาวจึงสงผลตอการลดระดับความสัมพันธระหวางไทยกับอิรัก
ในสวนของความสัมพันธระหวางไทย-จอรแดน ทั้งสองประเทศไดสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 แตยังไมมีการเปดสถานเอกอัครราชทูตระหวางกัน โดย
กระทรวงการตางประเทศมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแบกแดดมีเขตอาณาครอบคลุม
ดูแลจอรแดน เนื่องจากมีพ รมแดนติดต อกันระหวา งอิรัก -จอรแดน ดัง นั้น ภายหลัง จากการอพยพ
เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแบกแดดมาตั้งสํานักงานชั่วคราวในกรุงอัมมานตั้งแตตน
ป พ.ศ. 2546 และสถานการณภายในของอิรั กยังไมมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ทําใหรัฐบาลไทย
พิจารณาที่จะเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานขึ้นทดแทนสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดด
เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ในฐานะนักการทูตประจําจอรแดน
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน และกระทรวงการตางประเทศมีคําสั่งที่ 122/2550 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2550 ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด อิรัก
ไปกําหนดเปนตําแหนงที่สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุงอัมมาน และแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยถือเอาวันเดียวกับที่
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน นายอิสินธร สอนไว ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และมอบหมายให
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน มีภารกิจดูแลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด อยางไรก็ตาม
รัฐบาลไทยมิไดประกาศปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด อยางเปนทางการ
ปจจุบันไดมีการเชาอาคารเลขที่ 28, street 55 Area 611 Al-Dawoodi, Baghdad สําหรับเปนที่
เก็บ วัส ดุอุ ป กรณข องสถานเอกอัค รราชทู ต ณ กรุง แบกแดด ที่ไ มส ามารถขนยา ยออกมาในช วงที่
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดตองเดินทางออกจากอิรักมาจัดตั้งสํานักงานชั่วคราวใน
กรุงอัมมาน และยังคงมีการวาจางเจาหนาที่ทองถิ่นประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด อยู 3
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ตําแหนง ไดแก ลาม-นาย Ghassan Fathi คนขับรถ-นาย Qusay Ayoob Ibrahim และคนสวน-นาย Mahir
Muthasher Shakir เพื่อดูแลสถานที่และการติดตอตางๆ
3.4 ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานที่เกี่ยวของกับอิรัก
ในปจจุบัน รัฐบาลไทยยังไมไดปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด แตในขณะเดียวกันก็
ไมไดเปดดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ ในขณะที่รัฐบาลอิรักยังไมไดใหสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจํา
ประเทศไทยเปดดําเนินการเชนกัน ดังนั้น เมื่อมีการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จอรแดน
แลว การติดตอประสานงานระหวางรัฐบาลไทยกับอิรักจึงดําเนินการผานสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
จอรแดน ซึ่งเปนสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ใกลกับอิรักที่สุด สําหรับการติดตอขอรับการตรวจลงตรา
หรือติดตอเรื่องอื่นๆ กับรัฐบาลอิรัก สวนทางฝายอิรักไดมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจํา
กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย เปนสถานเอกอัครราชทูตที่ดูแลครอบคลุมภารกิจในไทย
ในทางปฏิบัติ สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุง อัมมานรับ หนาที่ดูแลอิรักอยา งไมเปนทางการ
เนื่องจากยังไมมีการประกาศปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแบกแดด โดยสถานเอกอัครราชทูตใน
กรุงอัมมานทําหนาที่ติดตอเจาหนาที่ทองถิ่นและดูแลสถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงแบกแดด ในดานการ
บริหารสํานักงานไดแก การเชาสถานที่ ดูแลคาจางลูกจาง รับทราบรายงานความเคลื่อนไหวในอิรัก
รวมทั้งการดูแลคนไทยที่อยูในอิรัก ดังนี้
3.4.1 การเชาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เปน
ผูทําสัญญาเชาที่ทําการ และชําระคาเชารายป ในอัตรา 16,000 เหรียญสหรัฐตอป โดยการโอนเงินผาน
ธนาคารในกรุงอัมมานไปใหนาย Ghassan Fathi ประสานกับเจาของบาน
3.4.2 การดูแลลูกจางทองถิ่น สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุงอัมมาน ดูแลคาจางของลูกจา ง
ทองถิ่นทั้ง 3 คน โดยโอนเงินผานธนาคารในกรุงอัมมาน การที่ยังคงอัตราการวาจางดังกลาว เพราะ
เหตุผลทางดานมนุษยธรรม และเพื่อใหการดูแลทรัพยสินของสถานเอกอัครราชทูต ฯ อยางตอเนื่อง
3.4.3 การดูแลคนไทยในอิรัก ปจจุบันมีคนไทยทํางานอยูในอิรัก เทาที่มีหลักฐานการติดตอ
ไดแก
พนักงานสปาในเขตเคอรดิสถาน โดยเคยมีกรณีที่พนักงานสปาจํานวน 7 คน รองเรียนเรื่องการ
ทํางานที่ไมตรงกับสัญญา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดสงเจาหนาที่รวมกับผูชวยทูตฝาย
แรงงานประจําสํานักงานกรุงริยาดไปใหความชวยเหลือในการสงตัวกลับไทย อยางไรก็ตาม ขณะนี้
ยังคงมีพนักงานสปาไทยที่ ทํา งานอยูในเขตเคอรดิสถานของอิรัก และมีความพอใจในเงื่อนไข การ
ทํางานและความเปนอยูปลอดภัย ประมาณ 10 คน
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พนักงานประจําสนามบิน Najaf ปจจุบันมีพนักงานไทยจํานวน 33 คนทํางานกับบริษัท Aqeeq
Aviation ซึ่ง เปนเครือของบริษัท Al-Aqeelah ของคูเวต ไดเขาไปลงทุนในการสร า งและบริหาร
สนามบินระหวางประเทศที่เมือง Najaf
ลูกครึ่งไทยในอิรัก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ไดรับการติดตอขอความชวยเหลือใน
การทําหนังสือเดินทางชั่วคราวจากลูกครึ่งไทยที่ยังอาศัยอยูในอิรัก 2 คน ไดแก นายโชคดี ไชยรา บุตร
ของนายไตรสิทธิ์ ไชยรา มารดาเปนชาวอิรักเสียชีวิตแลว ปจจุบันอาศัยอยูในเขตเคอรดิสถาน และนาย
กอฮตอน อัดนาน อับดุลวาเฮด บุตรของนางบัวหลี ศรีวิชัย บิดาเปนชาวอิรักเสียชีวิตแลว ปจจุบันอาศัย
อยูในกรุงแบกแดด โดยทั้งสองคนสมัครใจที่จะอาศัยอยูในอิรักตอไป
3.4.4 การตรวจลงตราเขาประเทศไทยสําหรับบุคคลสัญชาติอิรัก การตรวจลงตราใหแกบุคคล
สัญชาติอิรักตองเสนอรายชื่อและรายละเอียดผูขอรับการตรวจลงตราชาวอิรักเพื่อการกลั่นกรองจาก
หนวยงานความมั่นคงของไทยกอน เพื่อปองกันการเดินทางเขาประเทศไทยของผูกอการราย ซึ่งใน
ปจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ปฏิบัติตามโทรเลขกระทรวงการตางประเทศ ที่ 0303/
ว.187/2546 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546 ดังนี้
1) หากมี นัก การทู ต อิรั ก ขอรั บ การตรวจลงตราเพื่ อมาประจํ า การในไทย ในชั้ น นี้
เห็นสมควรระงับการตรวจลงตราจนกวาสถานการณจะเอื้ออํานวยใหการตรวจลงตราแกนั กการทูตอิรัก
ได
2) สําหรับบุคคลสัญชาติอิรักที่ประสงคขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเขามาเพื่อ
การทองเที่ยวหรือเดินทางผาน เห็นสมควรระงับการตรวจลงตราไวกอน
3) สําหรับบุคคลสัญชาติอิรักที่ประสงคขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเขามาทํา
ธุรกิจ และมีหลักฐานสนับสนุนในการขอรับการตรวจลงตราตามที่มีผูรับรองในประเทศไทย ก็ใ ห
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ หารือกระทรวงฯ เพื่อพิจารณากอน หลังจากที่สํานักขาวกรอง
แหงชาติไดตรวจสอบประวัติบุคคลดังกลาวแลว ไมปรากฏเปนบุคคลตองหาม กระทรวงฯ ก็จะแจงให
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ พิจารณาตรวจลงตราได ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลทางดาน
มนุษยธรรมอยางแทจริง
อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลสัญชาติอิรักขอรับการตรวจลงตราเขาประเทศไทยเพื่อเขาประชุม
ระหวางประเทศ หรือดูงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ ขอใหสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ สงเรื่องใหกระทรวงฯ พิจารณากอน
การขอรับการตรวจลงตราของบุคคลสัญชาติอิรักเพื่อเดินทางไปประกอบธุรกิจในไทย
จะตองใชเอกสารประกอบยื่นคํารอง ดังนี้
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1) จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหนวยงานในไทยที่เชิญใหนักธุรกิจเดินทางไปติดตอ
ธุรกิจ
2) สําเนาหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติอิรักที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน
3) หลั ก ฐานอื่น ๆ ที่ แสดงวา มีก ารติด ตอ ทางธุ รกิ จกั บ บริษั ท ในไทยจริ ง เช น ใบ
Invoice สําเนาเอกสารจัดสงสินคา (Bill of Lading) เปนตน
4) สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของในไทย
กอนที่จะดําเนินการตรวจลงตราใหแกนักธุรกิจอิรักที่จะเดินทางไปติดตอทางธุรกิจในไทยทุกครั้ง
ในทางปฏิบัติ บุคคลสัญชาติอิรักที่ยื่นขอวีซาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จะ
ใชบริการของบริษัททองเที่ยวในจอรแดน ที่มีใบอนุญาตจากรัฐบาลจอรแดนและอิรัก ในการขอวีซาไป
ตางประเทศ ซึ่งบริษัททองเที่ยวฯ จะสามารถรับ -สงหนังสือเดินทางของอิรักไดทางไปรษณีย (ผูไมมี
ใบอนุญาตไมสามารถรับ -สงหนังสือเดินทางทางไปรษณียได ) โดยบริษัททองเที่ยวฯ จะเปนตัวแทน
ดําเนินการขอวีซาให โดยบุคคลสัญชาติอิรักไมจําเปนตองเดินทางจากอิรักมาพํานักในจอรแดนเพื่อขอ
วีซาดวยตนเอง เมื่อบริษัททองเที่ยวฯ ยื่นขอวีซาสําหรับเขาไทยแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทําโทรเลขขออนุมัติ
จากกระทรวงฯ ใชเวลาพิจารณาประมาณ 3-4 สัปดาห ซึ่งเมื่อกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติแลว บริษัท
ทองเที่ยวฯ สามารถมาติดตอรับการประทับตราวีซาได แลวสงกลับไปยังผูขอวีซาทางไปรษณียตอไป
ทั้งนี้ มีบุคคลสัญชาติอิรักที่แจงขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปรักษาพยาบาลในไทยประมาณ
เดื อ นละ 1-2 ราย ซึ่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ พิ จ ารณาตรวจลงตราให ทั น ที โ ดยใช เ หตุ ผ ลด า น
มนุษยธรรม และมีหลักฐานชัดเจนจากโรงพยาบาลของไทย
สถิติก ารตรวจลงตราของสถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุง อั ม มานที่ ออกให แกบุค คล
สัญชาติอิรัก ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2553 รวมทั้ง สิ้น 3,154 ราย และมี
แนวโนมมากขึ้น (เอกสารภาคผนวก)
3.5 การวิเคราะหปจจัยตางๆ ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทย-อิรัก
ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยอิรั ก และเป นข อ มูล พื้ นฐานสํ า หรั บ การเป ด สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง แบกแดดนั้น ผูศึ ก ษาใช
กระบวนการวิเคราะห SWOT โดยการวิเคราะหปจจัยตางๆ เพื่อใหเขาใจถึงศักยภาพในการเปดสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะนําไปสูการเสนอกลยุทธในการสงเสริมความสัมพันธทวิภาคี
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3.5.1 จุดแข็ง (Strength) ภายในของไทยตอการดําเนินความสัมพันธกับอิรัก
นโยบายของรัฐบาลไทยได ระบุที่จะใหค วามสํา คัญตอประเทศมุส ลิม โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีความสําคัญตอการสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย และอิรักเปนประเทศที่เปนศูนยกลางแหงความขัดแยงและดุลอํานาจในตะวันออกกลาง
ที่ไทยตองใหความสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธเพื่อสนองนโยบายตางประเทศ
การที่อิรักผานสภาวะสงครามเปนเวลายาวนานทําใหอิรักไมสามารถผลิตสินคาอุปโภค/บริโภค
ไดเพียงพอตอความตองการ ซึ่งสินคาของไทย อาทิ ขาว น้ําตาล น้ํามันพืช เครื่องใชในครัวเรือน เปน
สินคาที่มีคุณภาพและคนอิรักรูจักคุน เคยมากอน ดังนั้น สินคาดังกลาวของไทยจึงมีศักยภาพที่จะขยาย
มูลคาการคาในตลาดของอิรัก
นอกเหนือจากผลิตภัณฑสินคาสงออกของไทยแลว ไทยยังมีนโยบายสงเสริมการลงทุนนอก
ประเทศ โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ ไดแก อุตสาหกรรมกอสราง ไฟฟา การขุด
เจาะน้ํ า มั น และการบริ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง อิ รั ก ต อ งการให ต า งประเทศเข า ไปลงทุ น ซึ่ ง แรงงานไทยใน
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ เหลานี้เปนแรงงานที่มีคุณภาพที่สามารถขยายตลาดแรงงานในอิรัก
นอกจากนี้ ไทยมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการภายในประเทศที่สามารถสนองตอบ
ความตองการนักทองเที่ยวไดหลายประเภท อาทิ การทองเที่ยวแบบครอบครัว การทองเที่ยวเชิงนิเวศน
รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งคนอิรักบางสวนรูจักคุนเคยและมีความตองการที่จะเขามาทองเที่ยว
ในไทย
3.5.2 โอกาส (Opportunity) ของไทยในอิรัก
1) ดานการเมือง อิรักมีความสําคัญอยางยิ่งตอภูมิภาคตะวันออกกลาง เพราะสภาพทาง
ภูมิรัฐศาสตรที่ตั้งอยูในเขตใจกลางภูมิภาคตะวันออกกลาง เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณเนื่องจากเปน
ดินแดนของลุมแมน้ําสําคัญสองสาย ทําใหอิรักเปนอูอารยธรรมมาตั้งแตสมัยโบราณ สามารถมีผลผลิต
ทางเกษตรกรรมที่หลอเลี้ยงดินแดนในตะวันออกกลาง โดยพรมแดนทางตะวันตกติดตอกับประเทศใน
กลุมอาวเปอรเซีย ที่สําคัญคือ ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปนผูนํากลุมอิสลามนิกายสุหนี่ ในขณะที่พรมแดนทาง
ตะวันออกของอิรักติดตอกับอิหราน ซึ่งเปนอิสลามนิกายชิอะห อิรักจึงเปนเสมือนรัฐกันชนระหวาง
สองนิกาย และในขณะเดียวกันก็เปนดินแดนแหงการแยงชิงอิทธิพลทางการเมืองของภูมิภาคนี้
ในระดับการเมืองภายใน อิรักเปนเสมือนสนามของการถวงดุลอํานาจระหวางกลุม
ตางๆ ภายในประเทศ ที่มีความขัดแยงในการแกงแยงอํานาจการปกครอง ไดแก กลุมชิอะห สุหนี่ และ
กลุมเคอรด รวมทั้งชนเผากลุมยอยตางๆ ตลอดจนชนกลุมนอยที่นับถือศาสนาอื่น เชน คริสต
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ในขณะเดียวกันอิรักเปนดินแดนแหงการถวงดุลอํานาจระหวางประเทศในกลุมภูมิภาค
คือระหวางประเทศกลุม GCC กับอิหราน ที่มีความแตกตางทางดานเชื้อชาติและนิกายศาสนา โดย
ประเทศกลุม GCC นําโดยซาอุดิอาระเบีย เปนชนเชื้อชาติอาหรับนับถือนิกายสุหนี่ มีความหวาดระแวง
ตออิหรานที่เปนชนเชื้อชาติเปอรเซียนิกายชิอะห โดยเห็นวาอิหรานเปนประเทศที่มีความทะเยอทะยาน
ที่จะแผอํานาจอิทธิพลครอบงําประเทศอื่นในภูมิภาค ตามที่กษัตริยอับดุลลาหแหงจอรแดน ไดทรง
กลาวถึงในป พ.ศ. 2547 วามีความพยายามสราง Shia crescent6 หรือเขตอิทธิพลชิอะห ที่ครอบคลุม
ตั้งแตซีเรีย อิหรานและอิรัก
อิรักมีความสําคัญตอมหาอํานาจตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรปที่
มองอิรักเปนดินแดนของการจัดการดานอํานาจของแนวความคิดเสรีประชาธิปไตยตะวันตกกับ การ
ปกครองแบบเบ็ดเสร็จของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซนในอดีต รวมถึงแนวคิดตอตานการกอการรายที่
ประธานาธิบดีจอรจ บุช ยึดถือเปนนโยบายภายหลังเหตุการณ 9/11ในขณะเดียวกันกลุม GCC มีความ
หวาดระแวงตอแนวทางการปกครองแบบเสรีป ระชาธิป ไตยที่กํา ลัง ดํา เนินอยูใ นอิรัก ที่อาจสง ผล
สะเทือนดานการเมืองตอการปกครองของกลุม GCC ที่ยังอยูในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
การใหความสําคัญทางการเมืองตออิรักเปนการแสดงทาทีทางการเมืองที่สําคัญของ
ไทยต อ ภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การวางแนวนโยบายเกี่ ย วกั บ การเป ด สถาน
เอกอัค รราชทูต ณ กรุง แบกแดด ซึ่ ง จะเปน เครื่อ งมื อในการดํา เนิ นนโยบายเชิง รุก ในการส ง เสริ ม
ความสัมพันธทวิภาคีกับอิรัก เพื่อแสดงใหเห็นการดําเนินนโยบายที่เปนมิตรประเทศอยางจริงจังในการ
เปดสถานเอกอัครราชทูตในอิรักในชวงเวลาที่รัฐบาลอิรักตองการกลับคืนสูการเปนสภาวะปกติของการ
เปนสวนหนึ่งของสังคมโลก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยจะเปนเครื่องมือสําคัญในการแสดงออกถึง
ทาทีทางการเมือง และไทยสามารถใชสถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ที่สราง
เสริมความสัมพันธกับฝายอิรักไดโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการความชวยเหลือตางๆ ที่ไทยมี
ความพรอม อาทิ โครงการพัฒนาดานการเกษตร และการพัฒนาบุคลากร เปนตน
อิ รั ก เริ่ ม กลั บ เข า ไปมี บ ทบาทในเวที ก ารเมื อ งระหว า งประเทศมากขึ้ น นั บ ตั้ ง แต
ภายหลังจากที่กองกําลังสหรัฐฯ เขาลมรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน และจัดตั้งรัฐบาลอิรัก
ชั่วคราวขึ้นปกครองอิรัก โดยรัฐบาลอิรักชั่วคราวดังกลาวไดรับการยอมรับใหเขารวมการประชุมที่
สําคัญในองคการระหวางประเทศ ไดแก การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศขององคการสันนิบาตอาหรับ
(Arab League) ที่กรุงไคโรในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 และเขารวมการประชุมสุดยอดขององคการการ
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ประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference – OIC) ในมาเลเซียเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
ซึ่งปจจุบันรัฐบาลอิรักที่ผานระบบการเลือกตั้งแลวยอมไดรับการยอมรับมากขึ้นในเวทีระหวางประเทศ
ซึ่งในกรณีที่ อิรักสามารถมี บทบาทมากขึ้นในองคการระหวางประเทศ อาทิ การที่อิรักเปนประเทศ
เจาภาพจัดการประชุมสุดยอดขององคการสันนิบาตอาหรับ หรือ OIC หรือการที่อิรัก สามารถสง
ตัวแทนเขารับการเลือกตั้งในตําแหนงเลขาธิการหรือตําแหนงสําคัญอื่นๆ ในองคการทั้งสอง จะเปน
ปจจัยสําคัญที่ไทยตองเปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดด เพื่อประโยชนทางการเมืองของไทย
ไดแก การขอเสียงสนับสนุนในองคการระหวางประเทศ เชน สันนิบาตอาหรับและ OIC การเฝาระวัง
องคกรกอการรายที่อาจมีสวนเชื่อมโยงกับการกอความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
ตลอดจนการขอเสียงสนับสนุนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของไทยในองคการระหวางประเทศ เปนตน
ถึ ง แม ว า ในป จ จุ บั น ไทยสามารถติ ด ต อ ขอการสนั บ สนุ น จากอิ รั ก ในเวที อ งค ก าร
ระหวางประเทศในประเด็นตางๆ โดยผานสถานเอกอัครราชทูตอิรักในจอรแดนหรือผานคณะผูแทน
ถาวรของอิรักประจําองคการระหวางประเทศไดก็ตาม แตการมีสถานเอกอัครราชทูตประจําอยูในกรุง
แบกแดดยอมทําใหการติดตอกับรัฐบาลอิรักเปนไปอยางใกลชิดและมีน้ําหนักในการเจรจามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด จะเปนกาวสําคัญที่ทําให
ไทยเปนประเทศแนวหนาในกลุมอาเซียน โดยเมื่อเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินนโยบายของประเทศ
กลุมอาเซียนจากการสอบถามแนวทางปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนที่อยูในกรุงอัมมาน ประเทศ
จอรแดน จํานวน 5 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย ดังนี้
บรูไน7 สถานเอกอัครราชทูตบรูไนในกรุงอัมมาน ดูแลประเทศอิรักในฐานะประเทศ
เขตอาณาอยางไมเปนทางการ เนื่องจากไมมีการเปดสถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจําอิรัก
อินโดนีเซีย8 ป พ.ศ. 2546 อินโดนีเซียปดสถานเอกอัครราชทูตและอพยพเจาหนาที่
จากกรุ ง แบกแดดออกทั้ ง หมด คงเหลื อ เพี ย งเจ า หน า ที่ ลู ก จ า งท อ งถิ่ น ในช ว งการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติประจําป พ.ศ. 2550 นาย Susilo Bambang Yudhoyono ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได
พบปะกับ นาย Talabani ประธานาธิ บ ดีอิรัก โดยนาย Talabani ไดข อใหอินโดนีเซี ย เปดสถาน
เอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียรับปากที่จะพิจารณาเปดสถาน
เอกอั ค รราชทูต อินโดนีเซี ย ในกรุง แบกแดดโดยเร็ ว ต อมาในเดื อนตุล าคม พ.ศ. 2552 คณะผูแทน
7
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อินโดนีเซียนําโดยรองอธิบดีกรมตะวันออกกลาง ไดนําคณะนักธุรกิจอินโดนีเซียเดินทางไปเยือนกรุง
แบกแดด และไดเขาเยี่ยมพบรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศอิรัก และไดหารือเกี่ยวกับ
การเปดสถานเอกอัครราชทูตอีกครั้ งหนึ่ง อยางไรก็ตาม เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มี
ความเห็นวา แมสถานการณในอิรักมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น แตการเปดสถานเอกอัครราชทูตอีก
ครั้งหนึ่ง ยังขึ้นกับดุลพินิจของกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีการกําหนด
ชวงเวลาที่ชัดเจน
มาเลเซีย9 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําอิรักปดลงในป พ.ศ. 2546 มีเจาหนาที่
ทองถิ่น 5 คน ดูแลสํานักงานซึ่งเปนอาคารเชา และไดมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ
กรุงอัมมาน ทําหนาที่ดูแลอิรักในฐานะประเทศในเขตอาณา โดยเอกอัครราชทูตมาเลเซียเดินทางไปยื่น
สาสนตราตั้งตอประธานาธิบดีอิรักอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม เอกอัครราชทูตมาเลเซียคนปจจุบัน
Dato Abdul Malek Bin Abul Aziz ซึ่งเดินทางมารับหนาที่ในจอรแดนในป พ.ศ. 2552 ยังไมไดเดินทาง
ไปยื่นสาสนตราตั้งตอประธานาธิบดีอิรัก จากการสอบถามสัมภาษณ ได รับขอมูลวา รัฐบาลมาเลเซียยัง
ไมมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการเปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดดในเร็วๆ นี้ เนื่องจากปญหา
ความมั่นคงปลอดภัย
ฟลิปปนส10 ป พ.ศ. 2546 สถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจําอิรักปดทําการ และ
อพยพเจ า หนา ที่จ ากกรุ ง แบกแดดไปเป ดสํ า นั ก งานในกรุ ง อั ม มาน โดยป จจุ บัน (พ.ศ. 2553) ยั ง มี
เจา หนา ที่ส ถานเอกอัค รราชทูตฟลิปปนสประจํา อิรัก อยูในกรุง อัมมานจํานวน 2 คน และเจาหนา ที่
ทองถิ่นสัญชาติฟลิปปนส 3 คน ทําหนาที่ดูแลคนสัญชาติฟลิปปนสที่อยูในอิรัก จํานวนประมาณ 7,0008,000 คน ที่สวนใหญทํางานดา นบริก ารอยูตามฐานทัพของสหรัฐฯ แมวาหนังสือเดินทางของผูใ ช
แรงงานฟ ลิ ป ป น ส มี ก ารประทั บ ตรามิ ใ ห ใ ช ใ นการเดิ น ทางเข า ออกอิ รั ก ก็ ต าม นอกจากนี้ สถาน
เอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจําอิรักที่มีสํานักงานในกรุงอัมมานทําหนาที่ตรวจลงตราใหแกคนอิรักที่
ประสงคจะเดินทางไปฟลิปป นส ซึ่งตองมีการตรวจสอบขออนุญาตจากกระทรวงการตางประเทศและ
หนวยงานความมั่นคงของฟลิปปนสกอนที่จะใหวีซาแกบุคคลสัญชาติอิรัก

9

ขอมูลจากการสัมภาษณ Mr. Kholil Musa เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจํา
จอรแดน เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553
10
ขอมูลจากการสัมภาษณ Mr. Mark Francis C. Hamoy กงสุล สถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจํา
จอรแดน เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553
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ปญหาของเจา หนา ที่สถานเอกอัค รราชทูตฟลิป ปนสป ระจําอิรัก ที่พํา นัก อยูในกรุง
อัมมาน จอรแดน คือรัฐบาลจอรแดนไมไดใหสถานะถิ่นที่อยูแกเจาหนาที่ดังกลาว เพียงแตอนุญาตการ
ต อ วี ซ า ให ทุ ก 3 เดื อ น และขณะนี้ เ จ า หน า ที่ ฟ ลิ ป ป น ส ไ ด รั บ การแจ ง ว า จะไม มี ก ารต อ วี ซ า ให อี ก
โดยรัฐบาลจอรแดนใหเหตุผลวา ปจจุบันไมมีสํานักงานของสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศที่ประจํา
อิ รั ก อยู ใ นจอร แ ดนแล ว เนื่ อ งจากสถานการณ ใ นอิ รั ก มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย เพิ่ ม ขึ้ น และสถาน
เอกอัครราชทูตของประเทศตางๆ ไดเคลื่อนยายออกจากจอรแดนเพื่อเปดสํานักงานในกรุงแบกแดดแลว
ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนสไดแตงตั้งเอกอัครราชทูตคนใหมประจําอิรัก
ไดแก นาย Bayani V. Mangibin เดินทางมาที่กรุงอัมมานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อสํารวจ
ขอมูลเกี่ยวกับการเปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดด
สรุป ในขณะนี้ประเทศในกลุมอาเซียนมีเพียงฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ที่มีนโยบาย
ชัดเจนที่จะเปดทําการสถานเอกอัครราชทูตในกรุ งแบกแดด แตยังไมมีกําหนดเวลาที่แนนอน ดังนั้น
กระทรวงการตางประเทศไทยจึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
แบกแดด เพื่อใหอยูในสถานะแนวหนาของกลุมอาเซียนในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศกับอิรัก
2) ดานเศรษฐกิจ อิรักเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในฐานะเปนประเทศผู
สงออกน้ํามัน เปนรายไดหลักของประเทศ ในป พ.ศ. 2551 อิรักมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
7.8% (Gross Domestic Product - GDP = 84,719 ลานเหรียญสหรัฐ) และอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2552 ของอิรักจะตกลงอยูในอัตรา 4.5% (GDP = 74,729 ลานเหรียญสหรัฐ)11 ซึ่ง
เปนผลกระทบจากภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลกทําใหมูลคาการสงออกน้ํามันของอิรักลดลง แตในป
พ.ศ. 2553 มีการคาดการณวาอิรักจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 6.0% (GDP = 91,617 ลาน
เหรียญสหรัฐ) เนื่องจากราคาน้ํามันเริ่มสูงขึ้น แสดงใหเห็นวาสภาวะเศรษฐกิจของอิรักอยูในระดับที่ดี
และไมไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกมากนัก
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 นายกรัฐมนตรี Nuri al-Maliki พรอมดวยเจาหนาที่
ระดั บ สู ง ของอิรั ก ไดป ระกาศทางโทรทัศ น ใ นกรุ ง แบกแดด เกี่ย วกั บ แผนการพั ฒ นาประเทศ 5 ป
(National Development Plan – NDP) ระหวางป พ.ศ. 2553-2557 ระบุวามีเปาหมายที่จะดําเนิน
โครงการจํานวน 2,700 โครงการ มูลคา 186 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอิรักอยูในระดับ 9.4% และลดระดับอัต ราวางงานที่ขณะนี้อยูในระดับ
15% แผนพัฒนาฯ ดังกลาวจะเนนการลงทุนในดานการบริการ การกระตุนเศรษฐกิจและการปองกัน
11

IMF, International Financial Statistics (www.eiu.com)
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สภาวะแวดลอม12 นอกจากนี้ องคการสหประชาชาติยังไดลงนามในความตกลงกับรัฐบาลอิรักในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาประเทศภายใตก รอบความชวยเหลือของสหประชาชาติ UN Development
Assistance Framework (UNDAF) สําหรับชวงป พ.ศ. 2554-2557 ซึ่งจะเปนการสนับสนุนแผนพัฒนา
ประเทศของอิรัก ดัง กลา ว โดยมีเปา หมายในกรอบการพัฒนา 5 แขนง ไดแก การเจริญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจอยางรอบดาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม การกระตุนหลักธรรมาภิบาลและปกปองสิท ธิ
มนุษยชน การสงเสริมบริการพื้นฐานแกทุกคน รวมทั้งการสงเสริมการลงทุนในผูหญิง เยาวชนและเด็ก
เล็ก13
การเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด จะเปนสํานักงานในดานการเปดตลาด
ของอิรัก ซึ่งอิรักจําเปนตองนําเขาสินคาอุปโภค บริโภคเกือบทั้งหมด เนื่องจากสู ญเสียความสามารถใน
การผลิตสินคาจําเปนตอการดํารงชีวิต จากภาวะสงครามที่ยาวนาน
นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจดานการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค สวนใหญภาครัฐของ
อิรักเปนผูดําเนินการ เนื่องจากรัฐบาลอิรักยังคงนโยบายการสนับสนุนสินคา อุป โภคบริโภคใหแก
ประชาชน ซึ่งยัง คงใชนโยบายดังกลาวตอเนื่องมาจากสมัยของซัดดัม ฮุสเซน โดยไมสามารถเปดใหมี
การคาในระบบตลาดเสรีได เพราะจะเกิดผลกระทบตอความมั่นคงไดงาย ดังนั้น การคาขายกับรัฐบาล
อิรักในลักษณะรัฐตอรัฐ ก็จะทําใหโอกาสในการเปดตลาดอิรักไดมากขึ้น
3) ดานการลงทุน อิรักเปนแหลงลงทุนที่มีศักยภาพ เนื่องจากความจําเปนในการลงทุน
ด า นการก อ สร า งสาธารณู ป โภคจํ า นวนมาก โดยรั ฐ บาลอิ รั ก ทั้ ง ในส ว นกลางและท อ งถิ่ น ได ใ ห
ความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนโครงการใหญ ใชงบประมาณสูง ไดแก โครงการ
สรางที่พักอาศัยถนน ประปา ไฟฟา เปนตน รวมทั้งการพัฒนาแหลงขุดเจาะน้ํามันและแกสธรรมชาติ
รัฐบาลอิรักออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนป พ.ศ. 254914 ซึ่งใหหลักประกันและ
สิทธิพิเศษแกนักลงทุนตางประเทศในการเขาไปลงทุนในอิรัก อาทิ รับประกันการนําเงินลงทุนและผล
กําไรของผูลงทุนออกนอกอิรัก การอนุญาตใหนักลงทุนและคนงานตางชาติไดสิทธิพักอาศัยในอิรัก
และสามารถเปดบัญชีธนาคารรวมทั้งการนําโครงการลงทุนเขาสูตลาดหลักทรัพยของอิรัก เปนตน
ตอมา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รัฐสภาอิรักไดผานระเบียบปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุน
ฉบับป พ.ศ. 2549 จากเดิมใหนักลงทุนตางชาติมีสิทธิในการเชาที่ดิน เปลี่ยนเปนอนุญาตใหนักลงทุน
12

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-07/05/c_13383404.htm
13
http://www.un.org/apps/news/printnewsAr.asp?nid=34657
14
The Iraq Investment Law 2006 http://www.iraqitic.com/iraqiTIC_foreignInvestment_en.php
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ตางชาติสามารถเปนเจาของที่ดินสําหรับโครงการสรางที่พักอาศัยได เพื่อเชิญชวนใหนักลงทุนจาก
ประเทศกลุม GCC เขาไปดําเนินธุรกิจในอิรักมากยิ่งขึ้น15
มาก16 ไดแก

ปจจุบันมีประเทศตางๆ เขาไปลงทุนในอิรักสําหรับโครงการขนาดใหญเปนจํานวน
- จีนเขาไปลงทุนดานขุดเจาะน้ํามันในทุง Ahdab oil field หางจากกรุงแบกแดดไปทาง

ใต 100 ไมล
- ฝรั่งเศสและจีนลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
- จีนเริ่มการกอสรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟามูลคาหนึ่งพันลานเหรียญสหรัฐทาง
ตอนใตของอิรัก
- จีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสกําลังเจรจาเรื่องโครงการกอสรางที่พักอาศัย
- บริษัท Renault ของฝรั่งเศสและบริษัท Mercedes-Benz ของเยอรมนี กําลังเจรจาเรื่อง
การผลิตรถบรรทุก
- เกาหลีใตไดลงนามในบันทึกความตกลงที่จะสรางโรงงานผลิตเหล็กกลาและโรงงาน
ไฟฟามูลคาหลายลานเหรียญสหรัฐ
- ตุรกีทําสัญญาการกอสรางและการบริการสําหรับภาครัฐบาลหลายโครงการ
การเปนแหลง ลงทุน ของอิ รัก สรา งโอกาสให บ ริษัท เอกชนไทยสามารถเขา ไปขอ
สัมปทาน สําหรับการลงทุนที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งบริษัทเอกชนไทยสามารถเขาไปรับเหมางาน
ในลักษณะ sub contract กับบริษัทตางชาติที่ไดรับสัมปทานไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น ภาคธุรกิจ
เอกชนไทยยังมีศักยภาพที่จะเขาไปรวมลงทุนในอุตสาหกรรมภาคบริการตางๆ ที่ อิรัก ตองการ อาทิ
โรงแรม สถานพักผอนและบันเทิง อุตสาหกรรมดานกําจัดขยะ เปนต น
4) ดานแรงงาน อิรักมีความจําเปนในการเรงฟนฟูประเทศภายหลังสงคราม และได
วางแผนดําเนิน โครงการฟนฟูสาธารณูป โภคขนาดใหญ ซึ่ง บริษัทตางชาติจํา นวนมากเรง เขา ไปขอ
สัมปทานในการดําเนินการ ดังนั้น ความตองการแรงงานสําหรับโครงการตางๆ ในอิรัก จะเพิ่มสูงขึ้น

15

Iraq passes key investment law, Waleed Ibrahim and Jason Benham, Reuters, 23 November 2009.
http://www.reuters.com/article/idUSTRE5AM2CY20091123
16
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/07/01/AR2010070103406.html

30
ซึ่ง เป นโอกาสสํ า หรับ คนงานไทยที่ มี ศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพที่ ส ามารถมี ส ว นเข า ไปร ว มทํ า งานใน
โครงการดังกลาวได
5) ดานความมั่นคงทางพลังงาน อิรักเปนประเทศที่มีปริมาณน้ํามันสํารองเปนอันดับที่
สามของโลก และคาดวาจะสามารถสงออกน้ํามันดิบในปริมาณ 600,000 บารเรลตอวันภายในป พ.ศ.
2554 อยางไรก็ตาม จากสภาวะสงครามและการถูกคว่ําบาตรจากประเทศตะวันตกเปนเวลานานทําให
อิรักลาหลังในดานการผลิตและพัฒนาแหลงน้ํามัน อิรักจึงมีความจําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
น้ํา มั นดิบ และแกส ธรรมชาติ เพื่อใหส ามารถเพิ่ ม กํา ลัง การผลิตใหไ ด ตามเปา หมาย เนื่องจากเป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ ดังนั้น อิรักจําเปนตองอาศัยบริษัทตางชาติเขา
ไปชวยพัฒนาแหลงน้ํามัน ซึ่งบริษัทปโตรเลียมของไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของอิรักและกําลัง
เรงเขาไปติดตอขอสัมปทานการขุดเจาะน้ํามัน เพื่อการสรางหลักประกันดานความมั่นคงทางพลังงาน
ของไทย
6) ดานการทองเที่ยว ประชาชนอิรัก จํานวนไมนอยตองการเดินทางไปพักผอนใน
ตางประเทศซึ่งไทยเปนประเทศเปาหมายสําหรับการทองเที่ยวของชาวอิรัก รวมถึงการเดินทางเพื่อการ
รักษาพยาบาลในไทย ดังนั้น การเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด จึงเปนเปดโอกาสสําหรับ
การเปดตลาดนักทองเที่ยวและนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากอิรัก เนื่องจากมีความสะดวกในการขอตรวจ
ลงตรามากขึ้น
3.5.3 จุดออน (Weaknesses) และ ภัยคุกคาม (Threats)
แมวาอิรักจะมีจุดแข็ง ในดานตางๆ และเปนโอกาสสําหรับประเทศไทย ที่รัฐบาลไทยควร
พิจารณาผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด แตในขณะ เดียวกัน
อิ รั ก ก็ มี จุ ด อ อ นที่ สํ า คั ญ และป จ จั ย ภายในของไทยที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การในการเป ด สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ไดในทันที ซึ่งจําแนกได ดังนี้
1) จุดออนภายในของอิรัก
- การไมมีเสถียรภาพดานการเมือง แมวาอิรักจะมีความสําคัญดานการเมืองตามที่ได
วิ เ คราะห ไ ว แ ต ค วามไม มี เ สถี ย รภาพทางการเมื อ งก็ เ ป น จุ ด อ อ นและภั ย คุ ก คามต อ การส ง เสริ ม
ความสัมพันธทวิภาคี ระหวางไทย-อิรัก ในระดับปกติ ซึ่งผลจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2553 ทําใหไมมีพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงสวนใหญ สงผลใหการจัดตั้งรัฐบาลตองยืดเยื้อและไม
ลงตัว ทําใหเกิดสูญญากาศทางการเมืองในระดับหนึ่ง ดังนั้น การดําเนินการเปดสถานเอกอัครราชทูต
จําเปนตองชะลอไปจนกวาจะมีความแนนอนในการจัดตั้งรัฐบาลใหม และการบริหารที่ลงตัวอีกระยะ
หนึ่ง
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อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมแลว แตความขัดแยงระหวางกลุม
ตางๆ ยังอาจปะทุรุนแรงขึ้น และสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลใหมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตึงเครียดจากขัดแยง
ระหวางกลุมสุหนี่และชิอะห โดยกลุม สุหนี่หนุนหลังพรรค Iraqiya ของอดีตนายกรัฐมนตรี Iyad
Allawi ที่ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนสูงสุด แตหากพรรค Iraqiya ถูกกีดกันจากการจัดตั้งรัฐบาล ก็จะ
สงผลใหชาวสุหนี่ไมพอใจและกอความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ความขัดแยงภายในของอิรักยังไดรับ
แรงผลักดันจากภายนอกประเทศ ทั้งจากในภูมิภาคตะวันออกกลางไดแก กลุม GCC กับอิหราน และ
จากภายนอกภูมิภาค ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ที่เขาไปมีบทบาทในอิรักทั้งทางการทหารและการเมือง
และสงผลใหกลุม Al Qaeda ใชเปนขออางในการตอตานรัฐบาลอิรัก
- ดานความปลอดภัย อิรักยังคงถูกคุกคามจากสถานการณการกอการรายทั้งในเขตกรุง
แบกแดดและเมืองสําคัญอื่นๆ ซึ่งทําใหสถานเอกอัครราชทูตตางๆ จําเปนตองเพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทั้งตอสํานักงาน ทรัพยสิน และบุคลากร โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตและชาวตางชาติเปน
เปาหมายของการกอการรายไดงา ยดาย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตตางๆ ที่ประจําในกรุง แบกแดด
จํา เปนต องอาศัยหนวยกํา ลัง ติดอาวุธ ของตนที่ชวยรัก ษาความปลอดภัยให หรือวา จา งบริษัทรัก ษา
ปลอดภัยของเอกชนเพื่อชวยดูแลทั้งในดานทรัพยสินอาคารและบุคลากร
การที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศการยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ
ในอิรัก ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 255317 สงผลใหปญหาความมั่นคงปลอดภัยในอิรักถูกยกระดับความ
เสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของอิรักอาจไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายหลังการ
ถอนกําลังทหารสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม มีการคาดการณวา ภายหลังจากที่ อิรักสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม
จากการเลือกตั้ งทั่วไปในเดื อนมีนาคม พ.ศ. 2553 มีความเปนไปไดที่รัฐบาลอิรักอาจจะขอใหมีการ
แกไขสัญญาความมั่นคงกับสหรัฐฯ และอาจขอใหยืดระยะเวลาการถอนทหารออกไปเกินป พ.ศ. 255418
สถิติการกอเหตุรายในอิรักเปรียบเทียบระหวางเดือนพฤษภาคม ในชวงป พ.ศ. 25502553 มีการรายงานเหตุการณดานความมั่นคงตอหนวยรักษาความปลอดภัยอิรัก (Iraqi Security Forces – ISF) โดยเปน
เหตุการณปะทะกันทางอาวุธ การลอบทําราย การตรวจจับอาวุธ รวมทั้งอาชญากรรมรายแรงอื่นๆ มี
สถิติลดลง19 โดยเปรียบเทียบจํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมระหวางป พ.ศ. 2550 - 2553
ดังนี้
17

http://enduringamerica.com/2009/02/27/text-obama-speech-on-iraq-withdrawal/
Tim Arango, “War in Iraq Defies U.S. Timetable for End of Combat”,The New York Times, July 2,
2010.
19
Oxford Analytica, “IRAQ: Future stabilization will be very gradual”, 29 June 2010.
18
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พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เกิดเหตุการณดานความมั่นคงในอิรักทั้งประเทศ จํานวน
3,930 ครั้ง และที่เกิดเฉพาะในกรุงแบกแดดจํานวน 1,174 ครั้ง
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เกิดเหตุการณในอิรัก 2,335 ครั้ง ในกรุงแบกแดด 848 ครั้ง
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เกิดเหตุการณในอิรัก 1,040 ครั้ง ในกรุงแบกแดด 254 ครั้ง
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เกิดเหตุการณในอิรัก 595 ครั้ง ในกรุงแบกแดด 241 ครั้ง

บทวิเคราะหของ Oxford Analytica เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ใหขอวิจารณวา
สาเหตุของความรุนแรงที่ยังดํารงอยูในอิรักในปจจุ บันมีความซับซอนและสะทอนใหเห็นถึงความยุง
เหยิงไรระเบียบของการตอตานดวยกําลัง และมีความพยายามที่จะฟนฟูระบบกฎหมายในสังคมที่เต็ม
ไปดวยอาวุธ ทั้งนี้ ความรุนแรงภายในอิรักจะยังคงยืดเยื้อดวยปจจัยตางๆ ไดแก
 ความเฉื่อยชาทางการเมือง ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากความเชื่องชาของการจัดตั้งรัฐบาล
อยางไรก็ตาม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงที่ใกลชิดกับการแขงขันทางการเมืองทองถิ่นภายใน
ชุมชนยอยที่มีลักษณะเชื้อชาติ ผสมผสานกับความรูสึกขัดเคืองที่มีตอนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
วาจางกองกําลังรักษาความมั่นคงของอิรัก ซึ่งปจจัยนี้ยังคงเปนแรงผลักดันใหเกิดความรุนแรงตอไป
 สภาวะตึงเครียดของกองกําลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่เกิดจากการถอนกําลัง
ทหารสหรัฐฯ ออกจากจุดตรวจอาวุธ สงมีผลตอประสิทธิภาพของกองกําลังสหรัฐฯ และกองกําลังอิรัก
ในการเขาจับกุมกลุมติดอาวุธตางๆ
 การที่อิรักเปนสังคมที่ติดอาวุธกลาวคือประชาชนอิรักสามารถครอบครองอาวุธ
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ยุทโธปกรณทางทหารไดอยางงายดาย และมีแนวโนมที่จะแกไขขอขัดแยงเล็กๆนอยๆ ดวยกําลังอาวุธ
นอกจากนี้กลุมทหารที่มีอาวุธยังแปรรูปเปนกลุมกออาชญากรรมไดอยางงายดาย
 กลุมติดอาวุธที่มีอุดมการณยังคงหลงเหลืออยู และปฏิบัติการในระดับทองถิ่น
โดยไดรับความชวยเหลือจากอิหราน ในการเขาโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และเปนเสมือนการทําสงคราม
ตัวแทนภายในอิรัก
สรุปแนวโนมประเด็นความมั่นคงปลอดภัยในอิรักจะมีลักษณะพัฒนาดีขึ้นอยางชาๆ
และทําใหอิรักมีลักษณะความไมมั่ นคงเหมือนอัลจีเรีย (Algerian model of insecurity) กลาวคือ อิรัก
ยังคงเปนประเทศที่ตองเผชิญกับภัยคุกคามของการกอการรายในเมืองใหญเปนระยะเวลานาน ในขณะที่
บริเวณเขตรอบนอกเมืองหลวงจะพบกับการคุกคามที่รุนแรงเปนครั้งคราว
- ความไมมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของอิ รัก โดยที่ปจจุบัน อิรักพึ่งพารายไดประมาณ
รอยละ 95จากการสงออกน้ํามันสูตลาดโลก ทําใหความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอิรักมีอัตราความเสี่ยง
สูง จากความผันผวนดา นราคาน้ํามัน ซึ่ง อิรักประสบปญหาการจัดสรรงบประมาณประจําปมาแลว
ในชวงป พ.ศ. 2551-2552 เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกลดต่ําลงกวาที่ประมาณการไว อันเปนผล
จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลตอการดําเนินโครงการลงทุนของภาครัฐ ภาวะผันผวนดังกลาวจึงเปน
ปจจัยเสี่ยงที่ตองระมัดระวังสําหรับการเขาไปดําเนินธุรกิจในอิรัก
- กฎหมายของอิรักขาดความทันสมัยและความโปรงใส โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมาย
น้ํามันฉบับใหมที่ขณะนี้รัฐบาลอิรักยังไมสามารถผลักดันใหผานรัฐสภาเปนกฎหมายบังคับใช รวมทั้ง
สัญญาที่บริษัทตางชาติลงนามกับ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Al Maliki จํานวน 11 ฉบับเพื่อพัฒนาพลัง
การผลิตน้ํามันที่จะทําใหอิรักสามารถพัฒนาพลังการผลิตใหอยูในระดับ เดียวกับซาอุดิอาระเบียได แต
หากรัฐบาลใหม ข องอิรัก มีนโยบายหรือทา ทีที่จะปรับ เปลี่ย นสัญญาดัง กลา ว ก็จะทํา ใหก ารพัฒนา
อุตสาหกรรมน้ํามันของอิรักตองลาชาออกไป
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของอิรักจึงตองมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ
ใหทันสมัย ในดานตางๆ อาทิ ระบบการเงินการธนาคาร ที่ควรอนุญาตใหธนาคารตางชาติขยายสาขาได
มากขึ้น การออกกฎหมายเกี่ยวกับการเชาที่ดินและการถือสิทธิในอสังหาริม ทรัพยของชาวตางชาติ
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล เปนตน
นอกจากนี้ อิรักถูกจัดอันดับโดยองคกร Transparency International วาเปนประเทศที่มี
ระดับการฉอราษฎรบังหลวง (corruption) อยูในระดับสูง ซึ่งเปนการบอนทําลายการปฏิบัติหนาที่ของ
รัฐบาลอิรักในการบริหารขั้นพื้นฐานเพื่อการบริการและปรั บปรุงมาตรฐานชีวิตของชาวอิรัก ซึ่ง เปน
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ปจจัยสําคัญที่จะชวยฟนฟูประเทศใหอยูในระดับมาตรฐาน และลดความรุนแรงที่เกิดจากการถูก ปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม
2) จุดออนภายในของไทย
- ดา นงบประมาณ ในสภาวะที่อิรัก ยัง มีจุ ดออนและความเสี่ย งด า นตา งๆ การเป ด
สํานักงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด จําตองใชงบประมาณคอนขางสูง เนื่องจากสภาพของ
เครือขายสาธารณูปโภคในกรุงแบกแดดอยูในสภาพหลังสงคราม ซึ่งในชั้นนี้จําเปนตองมีการสํารวจ
ขอมูลในพื้นที่เพื่อประเมินการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับสถาน
เอกอัครราชทูต ไดแก อาคารสํานักงาน น้ําประปา ไฟฟา ชองทางการโทรคมนาคมสื่อสารที่เหมาะสม
เปนตน รวมทั้งจํา เปนตองมีงบประมาณสําหรับการรักษาความปลอดภัยใหแกสํานักงานและบุคลากร
ตามสถานการณ
- ดานบุคลากร ในขณะนี้แมวายังมีการวาจางเจาหนาที่ทองถิ่นอยู ซึ่งจะชวยในดานการ
ประสานงานเบื้องตนไดระดับหนึ่ง แตมีความจําเปนตองมีการวาจางเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไว ใจไดเพิ่มเติม
เพื่อใหการดําเนินงานในสถานเอกอัครราชทูต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย
ซึ่งอาจตองใชเวลาในการคัดเลือกบุคลากรทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเหมาะสมและไววางใจได
นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับความยากลําบากใน
การดํา เนิ นงาน และมาตรฐานความเปน อยู ย อมส ง ผลทางจิต วิท ยาตอ บุค ลากรจากกระทรวงการ
ตา งประเทศที่จ ะเข า ไปทํา งานในพื้นที่ เสี่ ย งภั ย ดัง นั้ น จึ ง มี ค วามจํา เป นในการคัด เลือ กบุ ค ลากรที่
เหมาะสม รวมทั้งการเสริมมาตรการดานขวัญกําลังใจอื่นๆ เชน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ น มีมาตรการ
ผลัดเปลี่ยนใหเจาหนาที่รวมทั้งเอกอัครราชทูตสามารถเดินทางกลับญี่ปุนไดทุก 2 เดือน เปนตน
- ดานกฎระเบียบ ในการเปดที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดจะตองมี
ขั้น ตอนในการพิ จ ารณากฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของ
เจาหนาที่ อาทิ กฎระเบียบเกี่ยวกับการไปประจําการในพื้นที่เสี่ยงอันตราย การปรับปรุงกฎระเบียบดาน
ตรวจลงตราวีซาใหแกบุคคลสัญชาติอิรัก ที่มีขั้นตอนการขออนุญาตจากกระทรวงการตางประเทศและ
หนวยงานความมั่นคงของไทย เปนตน
ในโอกาสที่ผูศึกษาเขาพบหารือกับนายMustafa I. Atemishที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตอิรัก ณ
กรุงอัมมาน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 นาย Mustafa I. Atemish ไดยืนยันถึงความจําเปนในการเปด
สถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดดในขณะนี้โดยใหเหตุผลดังนี้ 20
20

ขอมูลจากการสัมภาษณ นาย Mustafa I. Atemish ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจําจอรแดน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
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1) สถานการณความมั่นคงปลอดภัยในกรุงแบกแดดพัฒนาดีขึ้นมาก แมวาในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 กลุม Al Qaeda ไดโจมตีสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี อิหราน และอียิปต ในกรุง
แบกแดด ทําใหมีผูเสียชีวิต 46 คน แตสถานทูตดังกลาวยังคงยืนยันที่จะเปดสํานักงานตอไป และทาง
ฝายความมั่นคงอิรักไดรวมปฏิบัติการกับกองกําลังสหรัฐฯ สามารถจั บกุมเครือขายกลุมผูกอการราย
ดังกลาว รวมทั้งไดสังหารผูนํากลุม Al Qaeda ได 2 คน คือ นาย Abu Omar Al Baghdad และ นาย Abu
Ayyub Al Masri
2) สถานการณดานเศรษฐกิจของอิรักที่กระเตื้องขึ้น และรัฐบาลอิรักมีนโยบายฟนฟู
ประเทศ ซึ่งเปดโอกาสสําหรับนักลงทุนตางชาติ เขาไปรับสัมปทานจากโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน
ในสาขาต า งๆ สง ผลให อิรั ก เป น ตลาดที่ กํ า ลั ง เป ดและขยายตั วในอัต ราสู ง ดั ง นั้น การเป ด สถาน
เอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดดจะชวยในการเขาสูตลาดของอิรักทั้งการลงทุนและการคา
3) ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 คาดวาพรรคการเมืองกลุม
สําคัญจะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลอิรักที่มีความเขมแข็งและจะมุงหนาสูการพัฒนาอิรักใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยภายหลังการถอนทหารสหรัฐฯ
การแสดงความเห็นของนาย Mustafa I. Atemish และความพยายามของรัฐบาลอิรักใน
โอกาสต า งๆ ที่จ ะเชิ ญชวนให นานาประเทศกลั บ ไปเปด สถานเอกอัค รราชทูต ในกรุง แบกแดดได
สะทอนใหเห็นวารัฐบาลอิรักใหความสําคัญตอการเปดสถานเอกอัครราชทูตหรือการมีตัวแทนของ
ตางชาติในกรุงแบกแดด เนื่องจากเห็นวาการดําเนินการดังกลาวเปนเครื่องแสดงวาสถานการณภายใน
ของอิรักกําลังพัฒนากลับไปสูสถานการณปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการกลับคืนสูการเปนสวนหนึ่ง
สมาชิกในประชาคมโลกภายใตระบอบประชาธิปไตย
อย า งไรก็ ต าม จากการสอบถามความเห็ น ของนายธวั ช ชั ย ป ย ะรั ต น อดี ต
เอกอัครราชทูตไทยประจําอิรัก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เอกอัครราชทูตธวัชชัยฯ มีความเห็นวา
ในขณะนี้การเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดยังมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัย ซึ่งหากมีการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแบกแดด จําเปนตองมีการวาจางพนักงาน
รักษาความปลอดภัยสําหรับเอกอัครราชทูตและสํานักงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางปลอดภัย
ซึ่งในเรื่องนี้ตองใชงบประมาณคอนขางสูง
เมื่อประมวลปจจัยตางๆ ในการเปดที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ดังกลาวแลว
ในบทตอไปจะไดเสนอขอสรุปและขอเสนอแนะแนวทางในการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
แบกแดด อิรัก

บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 ขอสรุป
การสง เสริม ความสัม พันธระหวางไทย-อิรัก ดวยการเปดสถานเอกอัค รราชทูตไทยในกรุง
แบกแดดจะเปนประโยชนในการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยในการยกระดับไทยสําหรับทาที
ดานการเมืองในตะวันออกกลางซึ่งจะเปนการดํา เนินนโยบายในเชิงรุกอันมีผลตอการบุกเบิกตลาดดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน แรงงาน สงเสริมความมั่นคงดานพลังงานของไทย ตลอดจนเปดตลาดการ
ทองเที่ยวไทยในอิรักที่มีศักยภาพสูง ซึ่งการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยจะชวยใหความสัมพันธมี
ความใกลชิดและสะดวกในการติดตอประสานงานกับรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ของอิรักไดโดยตรง
และมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม ปจจัยในดานลบสําหรับการสงเสริมความสัมพันธไทย-อิรัก ไดแก สถานการณ
ภายในของอิรักยังคงมีความเปราะบางในเรื่องความมั่นคง ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ความไม
มั่นคงทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการที่อิรักตองพึ่งพาน้ํามันเปนรายไดหลัก และความจําเปนที่อิรักตอง
ปรับปรุงกฎหมายภายในใหทันสมัยและโปรงใสยิ่งขึ้น สวนปจจัยภายในของไทย ไดแก ประเด็นดาน
งบประมาณที่ตองใชจายสูงสําหรับการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแบกแดด เนื่องจากตองมี
คาใชจายเพิ่มเติมดานความปลอดภัยและการจัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังขาดแคลนภายในอิรัก
ประเด็นดานบุคลากรที่ตองจัดหา ทั้งจากเจาหนาที่ทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบดานจิตวิทยา
สํา หรับ เจา หนา ที่จากกระทรวงการตางประเทศของไทย รวมทั้ง ตองมีการพิจารณาปรับ ปรุง แกไ ข
กฎระเบียบภายในของไทยใหเหมาะสมกับสถานการณในอิรัก เพื่อใหการทํางานของเจาหนาที่การทูต
ไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่มีปจจัยเสี่ยงตางๆ ดังไดกลาวแลว
เมื่อนําขอมูลมาตางๆ มาสรุปโดยใชตาราง SWOT Matrix เพื่อคิดหากลยุทธในการเสนอแนะ
แนวทางในการดําเนินการเพื่อเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ดังนี้
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ตาราง SWOT Matrix

ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน

External Opportunities (O)

1. อิรักมีความสําคัญทางการเมืองใน
ฐานะเปนจุดถวงดุลกําลัง ทั้งภายใน
และายนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง
2. อิรักมีความสําคัญดานเศรษฐกิจใน
ฐานะเปนแหลงทรัพยากรปโตรเลียม
3. อิรักมีศักยภาพในดานการเปนตลาด
การคา ตลาดการลงทุน / แรงงาน รวมทั้ง
เปนตลาดนักทองเที่ยว

Internal Strength (S)

OS
ใชกลยุทธเชิงรุกโดย
1. นโยบายของรัฐบาลที่มุงสงเสริม
ความสัมพันธกับภูมิภาคตะวันออกกลาง 1. กําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเปด
2. สินคาอุปโภค/บริโภคของไทยเปนที่ สถานเอกอัครราชทูตไทยในอิรัก
2. จัดคณะสํารวจขอมูลในอิรัก
ตองการในตลาดอิรัก
3. อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพที่จะไป 3. กําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
รวมลงทุนในอิรัก อาทิ กอสราง ไฟฟา สถานเอกอัครราชโดยใชจุดแข็งของไทย
เขาจับคูกับความตองการของอิรัก
การขุดเจาะน้ํามัน
4. นําคณะนักธุรกิจไทยเยือนอิรักเพื่อ
4. แรงงานไทยมีคุณภาพ
5. แหลงทองเที่ยวไทยไดรับการพัฒนา บุกเบิกตลาดและสรางความคุนเคย
5. เชิญผูแทนอิรักเดินทางไปดูงานและ
สําหรับรองรับนักทองเที่ยวทุกระดับ
ฝกอบรมในไทยเพื่อสรางความคุนเคย
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอิรัก

Internal Weakness (W)

1. ตองใชงบประมาณสูง โดยเฉพาะ
ดานการจัดการความปลอดภัย
2. ขาดแคลนบุคลากรที่เหมาะสม
สําหรับการทํางานที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ
3. ดานกฎระเบียบที่ยังเปนอุปสรรคใน
การทํางาน

OW

ใชกลยุทธมุงเนนการพัฒนา
1. รวมมือกับรัฐบาลอิรักในโครงการ
พัฒนาดานการจัดการความปลอดภัย
2. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรไทยที่
เหมาะสมใหความรูความเชี่ยวชาญดาน
การเมืองตะวันออกกลางและภาษาอาหรับ
3. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบสําหรับการ
ประจําการในประเทศที่มีสถานการณ
พิเศษ

Extermal Threat (T)

1. อิรักไมมีความมั่นคงทางการเมือง
2. สถานการณดานความมั่นคง
ปลอดภัยในอิรักยังไมมีเสถียรภาพ
3. อิรักตองพึ่งพิงรายไดสวนใหญจาก
น้ํามัน ทําใหมีความเสี่ยงตอสภาพ
เศรษฐกิจภายใน
4. กฎระเบียบภายในอิรักยังไม
ทันสมัยและขาดความโปรงใส มี
ปญหาฉอราษฎรบังหลวง

TS

ใชกลยุทธปองกันตัว
1. เปดสถานเอกอัครราชทูตใน
ลักษณะชั่วคราว
2. เปดสถานกงสุลที่นคร Irbil เคอรดิ
สถาน ซึ่งเปนเขตที่ปลอดภัย

TW

ใชกลยุทธการประคอง
1. แสวงหาพันธมิตรกับสถาน
เอกอัครราชทูตตางๆ ในอิรัก เพื่อ
สรางเครือขายการปองกันภัยอันตราย
2. สนับสนุนบริษทั ธุรกิจไทยให
ติดตอเปนผูรับชวงกับบริษัทตางชาติ
ที่ไดรับสัมปทานในอิรัก เพื่อลดความ
เสี่ยง
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มีผลต อการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับอิรักโดยการ
เปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงแบกแดด ผูศึกษามีความเห็นวาการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทย
ในกรุงแบกแดดจะเปนเครื่องมือในการสงเสริมความสัมพันธระหวางสองประเทศที่สําคัญ และจะเกิด
ประโยชนในดานตางๆ แกการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบุกเบิกตลาด
อิรักที่มีศักยภาพทั้งดานการคา การลงทุน ตลาดแรงงาน และการสงเสริมการทองเที่ยวไทย ซึ่งในขณะนี้
รัฐบาลอิรักใหค วามสําคัญในการกระตุนใหประเทศตางๆ เขา ไปเปดสถานเอกอัค รราชทูตในกรุง
แบกแดด เพื่อใหอิรักคืนสูส ถานะในประชาคมโลก ในฐานะรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มีความ
มั่นคงและมีเสถีย รภาพ ดัง นั้น ในขณะนี้ จึง เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่ รัฐบาลไทยจะพิจ ารณาการ
สงเสริมความสัมพันธกับอิรักดวยการเปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
มีปจจัยเสริมเรงดวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะเปนประโยชนแกไทย อาทิ การที่อิรักมีบทบาทสําคัญ
ในองคการสันนิบาตอาหรับ หรือในOIC หรือการที่บริษัทปโตรเลียมไทยเขาไปดําเนินธุรกิจในอิรัก
และมีคนงานไทยจํานวนมากตองเดินทางเขาไปทํางานในอิรัก เปนตน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
อยางไรก็ตาม เมื่อคํานึงถึงปจจัยดานลบและภัยคุกคามตางๆ ภายในอิรักในปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในอิรัก ผูศึกษาจึงเห็นวาในการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทย
ในกรุง แบกแดดควรพิจารณาดํา เนินการอยางเปนขั้นตอน ซึ่ง เปนการดํา เนินกลยุทธทั้ง เชิง รุก และ
ปองกันตัว ดังนี้
1) ในการดํ า เนิ น การชั้ น แรก กระทรวงการต า งประเทศควรพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง คณะ
เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล (fact finding) เกี่ยวกับสถานการณและความปลอดภัย รวมทั้งสภาพของ
สถานเอกอัครราชทูตในกรุงแบกแดดแลวจัดทําขอมูลเสนอตอกระทรวงการตางประเทศไทย
กระบวนการจัดสงเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล ไดแก
- กระทรวงการต า งประเทศพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง คณะเจ า หน า ที่ ต รวจสอบข อ มู ล
ประกอบดวยเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงฯ เจาหนาที่ก องตะวันออกกลาง กรมเอเชียใตฯ และ
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน รวมทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานความมั่นคงของไทย
- กระทรวงการตางประเทศมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ติดตอ
กับสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจําจอรแดน เพื่อกําหนดขั้นตอนที่จําเปนในการจัดสงคณะเจาหนาที่ฯ
ไดแก การจัดการนัดหมาย การเดินทาง ที่พัก ยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย
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- จั ด กํ า หนดการสํ า หรั บ คณะเจ า หน า ที่ ฯ อาทิ การพบปะผู แ ทนกระทรวงการ
ตางประเทศอิรักและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การเยี่ยมชมที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถาน
เอกอัครราชทูตอื่นๆ ประจํากรุงแบกแดด เปนตน
- คณะเจาหนาที่จัดทํารายงานเสนอขอมูลตอกระทรวงการตางประเทศ โดยประเมิน
สถานการณ และกํา หนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดสํานัก งานในกรุง แบกแดด รวมทั้ง จัดทํา
ขอแนะนําเกี่ยวกับแกไขกฎระเบียบของไทยที่จะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติหนาที่ของเจา หนาที่ใ น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดเปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพ อาทิ การกําหนดเงื่อนไขพิเศษเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่การทูตที่จะไปประจําการในอิรัก
2) ในกรณีที่คณะเจาหนาที่ฯ พิจารณาเห็นวาการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
แบกแดดมีความเสี่ยงสูงและสภาพความเปนอยูภายในกรุงแบกแดดยังไมเอื้ออํานวย จึงยังไมส ามารถ
เป ด สถานเอกอั ค รราชทู ต ในกรุ ง แบกแดดอย า งเต็ ม รู ป แบบที่ ป ระกอบด ว ยสํ า นั ก งานสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และเจาหนาที่การทูตจากไทยไดในภาวการณปจจุบัน แตเมื่อคํานึงถึงโอกาสของไทย
ในการสงเสริมความสัมพันธกับอิรักแลวเห็นควรใหมี การดําเนินการเชิงรุกและแสดงทาทีทางการเมือง
ของไทยในการส ง เสริม ความสั ม พั น ธ ท วิ ภ าคี ไทยอาจพิ จ ารณาเปด สถานเอกอั ค รราชทูต ในกรุ ง
แบกแดดในลักษณะชั่วคราว ซึ่งประเด็นนี้จะตองหารือความเปนไปไดและความเหมาะสมกับทาง
กระทรวงการตางประเทศอิรัก ดังนี้
3) การเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ในระดับอุปทูต โดยพิจารณาแตงตั้ง
เจาหนาที่ระดับรองของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ดํารงตําแหนงดังกลาว เพื่อใหสามารถ
เดินทางไปปฏิบัติราชการในกรุงแบกแดดเปนระยะเวลาสั้นๆ เชน 1-3 เดือนตอครั้ง โดยจัดกิจกรรมที่
แสดงสถานะของการเปดสถานเอกอัครราชทูต อาทิ การชักธงชาติแสดงอาณาเขตและการเปดบริการ
กงสุลออกวีซาแกบุคคลสัญชาติอิรัก เปนตน
4) ขั้นตอไป ในกรณีที่สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยในอิรักยังมีความเสี่ยงอยู
และประเมินแลววา ยัง ตองให สถานเอกอัค รราชทูตไทยในกรุงแบกแดดมีลักษณะเปด ชั่วคราวเปน
ระยะๆ แตก็อาจพิจารณาขยายความสัมพันธโดยยกระดับจากตําแหนงอุปทูตเปนเอกอัครราชทูตไทยใน
กรุ ง แบกแดด โดยแต ง ตั้ ง เอกอั ค รราชทู ต ประจํ า กระทรวงฯ เป น เอกอั ค รราชทู ต ประจํ า สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจที่จะยกระดับความสัมพันธกับอิรักและ
เพิ่มการดําเนินกิจกรรมในเชิงรุกมากขึ้น อาทิ การนําคณะนักธุรกิจไทยเขาไปแสวงหาลูทางเศรษฐกิจใน
อิรักหรือเขารวมงานแสดงสินคาในอิรัก เปนตน
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5)ในขณะเดียวกัน อาจหารือกับกระทรวงการตางประเทศอิรักในการพิจารณาเปด
สถานกงสุลใหญที่นคร Irbil เขตปกครองตนเองเคอรดิสถาน ซึ่งเปนบริเวณที่มีความมั่นคงปลอดภัย
และมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีกวาในกรุงแบกแดด และใชสถานกงสุลใหญในนคร Irbil เปน
ฐานในการสงเสริมความสัมพันธและเจาะตลาดในภาคเหนือของอิรัก
6) เมื่อสถานการณในดานความมั่นคงในอิรักมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยควร
เริ่มกระบวนการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด อยางเปนทางการในการจัดเตรียมสถานที่ที่
เหมาะสมสํ า หรั บ สํ า นั ก งานและทํ า เนี ย บเอกอั ค รราชทู ต การจั ด เตรี ย มบุ ค ลากรประจํ า สถาน
เอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในอิรัก
7) การดําเนินการเปดสํานักงานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา กรุงแบกแดดควร
คูขนานไปกับการเสนอใหฝายอิรักเปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ โดยกระบวนการดังกลาวควร
เริ่มจากพิจารณาปรับปรุงระเบียบการตรวจลงตราสําหรับบุคคลสัญชาติอิรักในปจจุบัน ที่ระบุวาตาม
โทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0303/ว.187/2546 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546 ขอ (1) “หากมีนักการทูตอิรัก
ขอรับ การตรวจลงตราเพื่อมาประจําการในไทย ในชั้นนี้ เห็นสมควรระงับการตรวจลงตราจนกวา
สถานการณจะเอื้ออํานวยใหการตรวจลงตราแกนักการทูตอิรักได ” เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
การเปดสถานเอกอัครราชทูตอิรักในไทย
4.3 ขอเสนอเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
รายงานการศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาข อ มู ล เบื้ อ งต น และข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การส ง เสริ ม
ความสัม พันธระหวา งไทยกับ อิรัก ดวยการเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด และเปนรา ง
ขั้นตอนในการเปดสถานเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธทวิ
ภาคีและเปนฐานในการสงเสริมผลประโยชนดานตางๆ ของไทยในอิรัก
อยางไรก็ตาม สถานการณภายในอิรักจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดตั้งรัฐบาลใหมของอิรักภายหลังการเลื อกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 และการถอนทหารสหรัฐฯ
ออกจากอิรักที่จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งจะสงผลตอสภาพความมั่นคงภายในอิรัก จึง
จําเปนตองมีการศึกษาและประเมินสถานการณตอไป
4.4 สรุปลูทางในการสงเสริมความสัมพันธไทย-อิรัก
แมวาแนวทางการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับอิรักสามารถใชวิธีดําเนินการไดหลาย
วิธี น อกเหนื อ จากการเปด สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยในกรุ ง แบกแดด อาทิ การจัด คณะผูแ ทนเพื่ อ

41
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน การดําเนินโครงการใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม การพบปะ
หารือในเวทีระหวางประเทศ เปนตน แตการดําเนินการดังกลาวมีขอจํากัดในดานระยะเวลาและความ
ตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับการเปดสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งเปนเครื่องหมายของการใหความสําคัญตอ
การดําเนินความสัมพันธทางการทูตและเปนการแสดงใหเห็นความมุงมั่นที่จะสงเสริมความสัมพันธ
อยางตอเนื่อง แมในชวงเวลาที่อิรักยังไมมีเสถียรภาพความปลอดภัยเพียงพอ แตไทยสามารถดําเนินการ
เกี่ยวกับการเปดสถานเอกอัครราชทูตอยางมีขั้นตอน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นทาทีนโยบายของไทยที่
มุงจะสงเสริมความสัมพันธกับอิรักภายใตเงื่อนไขที่จํากัดของอิรักในปจจุบัน โดยสามารถดําเนินการ
เปนขั้นตอนที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งหากไทยสามารถกาวเขาไปยกระดับความสัมพันธ
กับอิรักดวยการเปดสถานเอกอัครราชทูตในชวงเวลาที่เหมาะสม แมวาจะเปนลักษณะชั่วคราวก็ตาม แต
การดําเนินการดังกลาวในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลอิรักมีความตองการมิตรประเทศ
สําหรับชวยเสริมสถานะของอิรักในการกลับไปเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก ยอมจะทําใหไทย
ไดรับการยอมรับในฐานะมิตรประเทศที่มีความจริงใจและจะชวยเปดโอกาสสําหรับการบุกเบิกทาง
การเมืองและเศรษฐกิจการคาการลงทุนของไทยในอิรักตอไป

ภาคผนวก ก

รายชื่อสถานเอกอัครราชทูตและองคการระหวางประเทศ ในประเทศอิรัก
ขอมูลจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศอิรัก
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ที/่ No.
รายชื่อประเทศ/Name of Mission
รายชื่อเอกอัครราชทูต/Name of Ambassador
1.
Greece
Panayotis Macris
2.
Slovakia Republic
Josef Marhefka
3.
Czech Republic
Dr. Petr Voznica
4.
Italy
Maurizio Melani
5.
Islamic Republic of Iran
Hassan Kazemi Qhami
6.
Republic of Croatia
Jerko Vokas
7.
Vatican City State
Francis Assisi Chullikatt
8.
France
Jean Francois Girault
9.
Turkey
Derya Kanbay
10.
Sweden
Nikolas Trove
11.
The Netherlands
Robert Jan Gabrielse
12.
United Kingdom
Christopher Prentice
13.
People’s Republic of China
Chang Yi
14.
Republic of Germany Federal
Dr. Christof Weil
15.
Australia
Robert James Tyson
16.
Japan
Shoji Ogawa
17.
Denmark
Mikael Hemniti Winther
18.
United Arab Emirates
Abd Alla Ibrahim Al Shabi
19.
Spain
Francisco Ellas de Fijada Lojan
20.
Bahrain
Salah Abdulrahman Mohamed Alahmed
21.
Syrian Arab Republic
Nawaf Al Sheikh Fares
22.
Jordan
Naif Kintol Al Zedan
23.
Kuwait
Ali Mohamed Al Mouamen
24.
Federal Republic of Russia
Valeryian Shuvaev

45
25.
26.
27.
28.
29.
ที/่ No.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ที/่ No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Republic of Korea
United States of America
Republic of Bulgaria
Republic of Sudan
Republic of Algeria
รายชื่อประเทศ/Name of Mission

State of Palestine
Lebanes Republic
Republic of Tunisia
India
Republic of Yemen
Romania
Poland
Republic of Serbia
Egypt
Republic of Ukraine
Morocco
รายชื่อองคการระหวางประเทศ/Name of Organization

Office of the European Commission
Organization of the Islamic Conference
League of Arab States
The Red Cross
UN Mission / UNAMI
UNICEF

H.A. Chan-Ho
Christopher Hill
Valery Ratshif
Mergani Jawish
Mustafa Botora
รายชื่ออุปทูต/Name of Charge d’Affaires

Daleel Michel
Hazaa Chreif
Abderraouf Ben Houria
Abdul Majid Padar
Mahdi Ali Muhamd Al Radawi
Christian Dan Voicu
Stanislaw Smolen
Drakan Beshevas
Muhsan Abd Al Aziz
Evan Dfkang
Abd Al Karim Al Sadk
รายชื่อหัวหนาสํานักงาน
Ilkka Uusitalo
Hamed Ali Muhamed Al Teni
Hani Kalaf
Bedro Sherar
Staffan de Mistura
Sikander Khan
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รายชื่อสถานกงสุลใหญในประเทศอิรัก
ขอมูลจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศอิรัก
18 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ประเทศ
Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran
Turkey
Turkey
Federal Republic of Russia
Federal Republic of Russia
France
Germany
Denmark
Italy

รายชื่อกงสุลใหญ
Mr. Mohammad Reda Baghban
Mr. Abu Alfadhel Mohammad Ali Khani
Mr. Sayed Atheem Hussein Maheeni
Mr. Ali Reda Ameedi
Mr. Hussein Awni Bu Tsali
Mr. Mohye Eddin Ahmad Yazal
Mr. Wajeef Jareef

Mr. Oliver Shnakelberg

สถานที่ตั้งกงสุลใหญ
Basra
Karbala
Irbil
Sulaimaniya
Najaf
Mosul
Basra
Irbil
Basra
Irbil
Irbil
Irbil
Basra
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เดิอน/ป
ก.ย.2550
ต.ค.2550
พ.ย.2550
ธ.ค.2550
ม.ค.2551
ก.พ.2551
มี.ค.2551
เม.ย.2551
พ.ค.2551
มิ.ย.2551
ก.ค.2551
ส.ค.2551
ก.ย.2551
ต.ค.2551
พ.ย.2551
ธ.ค.2551
ม.ค.2552
ก.พ.2552
มี.ค.2552
เม.ย.2552
พ.ค.2552
มิ.ย.2552
ก.ค.2552
ส.ค.2552
ก.ย.2552

Non-B
52
76
97
76
75
92
109
102
94
117
102
90
77
114
148
96
113
103
158
62
62
101
60
86
64

สถิติการตรวจลงตราบุคคลสัญชาติอิรัก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
(เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 - มีนาคม พ.ศ. 2533)

Non-ED Non-F
0
0
2
0
8
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
2
0
3
0
6
0
0
0
2
0
0
0
25
0
3
0
0
0
45
0
3
0
19
0
31
0
14
0

Non-O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
12
1
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0

Courtesy Official
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Diplomatic Transit
0
4
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

รวม
56
85
106
76
75
93
109
105
134
123
105
104
81
120
148
98
115
128
163
62
107
104
80
118
78
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เดือน/ป
ต.ค.2552
พ.ย.2552
ธ.ค.2552
ม.ค.2553
ก.พ.2553
มี.ค.2553
รวม

Non-B
118
72
90
70
74
62
2,812

Non-ED
45
18
3
0
8
0
242

Non-F
0
0
0
0
0
0
2

Non-O
0
3
0
2
0
1
31

Courtesy Official
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
5
1

Diplomatic
0
0
0
0
0
4
6

Transit
0
0
4
0
0
0
55

รวม
163
93
97
72
82
73
3,154
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แผนที่ประเทศอิรัก

ภาคผนวก ง

ภาพถายสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
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ประวัติผูทํารายงาน
นางสาว วนิดา คุตตวัส
การศึกษา

ประวัติรับราชการ
5 มกราคม 2525
5 มกราคม 2526
1 ตุลาคม 2528
4 พฤศจิกายน 2528-2530
30 พฤศจิกายน 2530
1 ตุลาคม 2532
27 มิถุนายน 2533
9 พฤศจิกายน 2533 –2537
ธันวาคม 2537
2 มกราคม 2546
26 มกราคม 2548
1 ตุลาคม 2549
30 มกราคม 2550

- ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายเวรชั้น 1 กองการประชุมระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ
เลขานุการตรี กองการประชุมระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ
เลขานุการโท กองการประชุมระหวางประเทศ
กรมองคการระหวางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 5 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
เลขานุการโท (เจาหนาที่การทูต 5)
กรมองคการระหวางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 5 กรมสารนิเทศ
เจาหนาที่การทูต 6 กรมสารนิเทศ
เจาหนาที่การทูต 6 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เจาหนาที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ
เจาหนาที่การทูต 7 กรมเศรษฐกิจ
เจาหนาที่การทูต 8 ว. กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

