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รัฐอิสลามเอมิเรตส>อัฟกานิสถาน 

(Islamic Emirate of Afghanistan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง คาบูล 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคเอเชียใต1 ค2อนไปทางเอเชียกลาง บริเวณเส1นละติจูดท่ี 33 องศาเหนือ เส1นลองจิจูดท่ี 65 

องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 652,230 ตร.กม. ไม2มีทางออกทะเล เปNนจุดเช่ือมต2อเอเชียตะวันออก เอเชียใต1 

และเอเชียกลาง ทำให1มีความสำคัญในทางภูมิรัฐศาสตรT และได1รับความสนใจจากประเทศมหาอำนาจมาโดยตลอด 

 

อาณาเขต ความยาวของเส1นพรมแดนท้ังหมด 5,987 กม. 

 ทิศเหนือ ติดกับทาจิกิสถาน (1,357 กม.) เติรTกเมนิสถาน (804 กม.) 

  และอุซเบกิสถาน (144 กม.) 

 ทิศใต1 และทิศตะวันออก ติดกับปากีสถาน (2,670 กม.) 
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 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับจีน (91 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดกับอิหร2าน (921 กม.) 

 

ภูมิประเทศ ส2วนใหญ2เปNนภูเขาและท่ีราบสูง มีท่ีราบอยู2ทางเหนือและตะวันตกเฉียงใต1 แหล2งน้ำธรรมชาติ 

มีจำกัด ส2วนใหญ2รับน้ำจากแหล2งน้ำท่ีมีต1นทางในประเทศเพ่ือนบ1าน รวมท้ังน้ำท่ีเกิดจากหิมะละลาย การขาด

การพัฒนาระบบชลประทานทำให1ไม2สามารถกระจายน้ำไปยังพ้ืนท่ีต2าง ๆ และส2งผลให1อัฟกานิสถานต1อง

ประสบปfญหาภัยแล1ง 

 

ภูมิอากาศ แล1งและก่ึงแล1ง มี 4 ฤดู ได1แก2 ฤดูใบไม1ผลิ ระหว2าง มี.ค.-พ.ค. อาจมีฝนและหิมะละลาย    

ฤดูร1อน ระหว2าง มิ.ย.-ส.ค. อากาศร1อน โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต1 บางพ้ืนท่ีอุณหภูมิสูงกว2า 35 องศาเซลเซียส 

ยกเว1นพ้ืนท่ีแถบภูเขา อากาศไม2ร1อนจัด และเย็นในตอนกลางคืน ฤดูใบไม1ร2วง ระหว2าง ก.ย.-พ.ย. และ        

ฤดูหนาว ระหว2าง ธ.ค.-ก.พ. อากาศหนาวจัด และมีหิมะปกคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ บางพ้ืนท่ีติดลบ   

15-20 องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีเกิดบ2อย คือ แผ2นดินไหว และภัยแล1ง 

 

ประชากร 40,932,825 คน (ต.ค.2565) ประกอบด1วย เช้ือสายปfชตุนหรือปาทาน 42% ทาจิก 27%    

ฮาซารา 9% อุซเบก 9% ไอมัก 4% และอ่ืน ๆ 4% อัตราส2วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปo) 

41.82% วัยรุ2นถึงวัยกลางคน (15-64 ปo) 55.53% วัยชรา (65 ปoข้ึนไป) 2.65% อายุขัยเฉล่ียของประชากร 

65.98 ปo ชาย 64.5 ปo หญิง 67.6 ปo อัตราการเกิด 37.5 คนต2อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 13.2 คน

ต2อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.37% 

 

ศาสนา อิสลาม นิกายสุหน่ี 84.7-89.7% นิกายชีอะฮT 10-15% และอ่ืน ๆ 0.3% 

 

ภาษา ภาษาราชการ ได1แก2 อัฟกันเปอรTเซียหรือดารี 77% ปfสโต 48% และภาษาอื่น ๆ ได1แก2 

เติรTก 3% และภาษาถ่ินอีกประมาณ 30 ภาษา 4%  

 

การศึกษา อัตราการรู1หนังสือ 38.2% ชาย 52% หญิง 24.2% อย2างไรก็ดี แม1จะมีปfญหาด1านการศึกษา 

เน่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการศึกษา ปfญหาความม่ันคงภายใน และค2านิยมทาง

วัฒนธรรม แต2ชาวอัฟกันท่ีมีอายุ 15 ปo ข้ึนไปสามารถอ2านออกและเขียนได1 โดยกองทุนเพ่ือเด็กแห2ง

สหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund-UNICEF) ประเมินว2า มีผู1หญิงท่ีไม2ได1รับการศึกษากว2า

80% ผู1ชายประมาณ 50% 

 รัฐบาลตอลิบันยังไม2อนุญาตให1นักเรียน และนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

และระดับมหาวิทยาลัยเข1าเรียนตามปกติทุกแห2ง โดยอ1างว2า อยู2ระหว2างปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน       

ให1สอดคล1องกับหลักกฎหมายชารีอะฮT อย2างไรก็ตาม อัฟกานิสถานมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
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อาชีวศึกษามากกว2า 40 แห2ง กระจายอยู2ตามจังหวัดสำคัญ เช2น Kabul University, American University 

of Afghanistan, Kandahar University, Herat University, Balkh University, Nangarhar University 

และ Khost University  

 

การก/อต้ังประเทศ   อัฟกานิสถานต้ังข้ึนจากการเข1าไปยึดครองพ้ืนท่ีของชนเผ2าปาทานเม่ือศตวรรษท่ี 18  โดย 

มีการจัดต้ังราชวงศTปกครอง มีศูนยTกลางอยู2ท่ีเมืองกันดาฮารT ก2อนจะย1ายไปยังคาบูลในช2วงปลายศตวรรษท่ี 19 

อัฟกานิสถานกลายเปNนรัฐกันชนในการแข2งขันอิทธิพลระหว2างสหราชอาณาจักรกับสหภาพโซเวียต ก2อนจะ

ได1รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 19 ส.ค.2462 มีพระมหากษัตริยTเปNนประมุขภายใต1รัฐบาล จนกระท่ังมี

การยึดอำนาจปกครองเม่ือปo 2516  

 ต2อมา สหภาพโซเวียตเข1ายึดครองอัฟกานิสถานเม่ือปo 2522 ทำให1เกิดขบวนการมุญาฮิดีนต2อ

ต1านสหภาพโซเวียต โดยการสนับสนุนของสหรัฐฯ และปากีสถาน ทำให1สหภาพโซเวียต ถอนทหารออกไป 

เม่ือปo 2532 แต2อัฟกานิสถานยังประสบปfญหาสงครามกลางเมือง เน่ืองจากการแย2งชิงอำนาจทางการเมือง

ระหว2างกลุ2มต2าง ๆ จนกระท่ังกลุ2มตอลิบัน ซ่ึงเปNนกลุ2มนักศึกษาหัวรุนแรงท่ีได1รับการศึกษาจากโรงเรียนสอน

ศาสนาในปากีสถาน สามารถยึดครองคาบูลและข้ึนปกครองประเทศเม่ือปo 2539 ก2อนจะถูกโค2นล1มจากการทำ

สงครามต2อต1านการก2อการร1ายของสหรัฐฯ เม่ือปo 2544 และเปNนการเร่ิมต1นการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

คร้ังใหม2ในอัฟกานิสถาน โดยได1รับการสนับสนุนจากประเทศตะวันตกท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร 

 

วันชาติ 19 ส.ค. (ได1รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือปo 2462) 

 

การเมือง ปกครองแบบรัฐอิสลาม (Islamic Emirate) คล1ายคลึงกับโครงสร1างสายการบังคับบัญชาของ

กลุ2มตอลิบัน รวมอำนาจไว1ท่ีรัฐบาลกลาง ส2วนการปกครองท1องถ่ินแบ2งเขตการปกครองเปNน 34 จังหวัด 

 ฝ�ายบริหาร : นายกรัฐมนตรีเปNนหัวหน1าฝ�ายบริหาร มีรองนายกรัฐมนตรี 2 คน (ยังไม2กำหนด

วาะระการดำรงตำแหน2ง) มีคณะรัฐมนตรีจำนวน 33 คน ท้ังหมดเปNนสมาชิกกลุ2มตอลิบัน  

  ฝ�ายนิติบัญญัติและฝ�ายตุลาการ : รัฐบาลตอลิบันยกเลิกระบบการปกครองแบบรัฐสภาและใช1

กฎหมายอิสลาม (ชาริอะฮT) ปกครองประเทศ โดยรัฐบาลตอลิบันแต2งต้ัง Molavi Abdul Hakim Sharae ให1

ดำรงตำแหน2ง รมว.กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงทำหน1าท่ีออกกฎหมายโดยใช1หลักกฎหมายอิสลาม รวมท้ังแต2งต้ัง      

ผู1พิพากษาพิจารณาคดีความตามหลักกฎหมายอิสลาม นอกจากน้ี รัฐบาลตอลิบันให1เจ1าหน1าท่ีเรือนจำ ซ่ึงเคย

ปฏิบัติหน1าท่ีในช2วงรัฐบาลประชาธิปไตย ทำงานต2อไปร2วมกับผู1แทนของกลุ2มตอลิบัน  

 พรรคการเมือง : ยังไม2มีความเคล่ือนไหวของพรรคการเมือง หลังจากกลุ2มตอลิบันยึดอำนาจ

การปกครองและแต2งต้ังคณะรัฐบาลบริหารประเทศ  

 

เศรษฐกิจ อัฟกานิสถานประสบปfญหาวิกฤติเศรษฐกิจต้ังแต2ปo 2544 หลังจากสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร

โค2นล1มรัฐบาลตอลิบันในขณะน้ัน เน่ืองจากเกิดการสู1รบระหว2างกลุ2มตอลิบันกับรัฐบาลประชาธิปไตยท่ีสหรัฐฯ 
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สนับสนุน นอกจากน้ี อัฟกานิสถานยังเปNนแหล2งซ2องสุมของกลุ2มก2อการร1าย กลุ2มหัวรุนแรง กลุ2มติดอาวุธต2างๆ 

จำนวนมาก ทำให1เกิดความไม2สงบอย2างต2อเน่ือง รัฐบาลประชาธิปไตยไม2สามารถแก1ไขปfญหาเศรษฐกิจได1 

เน่ืองจากต1องเผชิญกับปfญหาความขัดแย1งทางการเมือง ปfญหาการทุจริต และภัยจากการก2อความไม2สงบ     

การก2อการร1าย ซ่ึงยังเปNนอุปสรรคสำคัญต2อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของนักลงทุน   

ส2งผลให1ชาวอัฟกันส2วนใหญ2ยังมีฐานะยากจน ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช2น ที่อยู2อาศัย น้ำสะอาด 

ไฟฟ�า และการเข1าถึงการบริการสาธารณสุข  

 ชาวอัฟกันส2วนใหญ2ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอัฟกานิสถานมีรายได1จากการส2งออก

สินค1าเกษตรเพียงเล็กน1อย ทำให1ต1องพ่ึงพางบประมาณจากสหรัฐฯ และประเทศผู1บริจาค 80% ของ

งบประมาณท้ังหมด อย2างไรก็ตาม หลังการยึดอำนาจของกลุ2มตอลิบันเม่ือ 15 ส.ค.2564 สหรัฐฯ ได1อายัด

ทรัพยTสินของธนาคารกลางอัฟกานิสถานจำนวน 9,500 ล1านดอลลารTสหรัฐ นอกจากน้ี กองทุนการเงินระหว2าง

ประเทศ (International Monetary Fund-IMF) และธนาคารโลกระ งับการเข1 า ถึ งแหล2 งเงิน กู1 ของ

อัฟกานิสถาน ทำให1รัฐบาลตอลิบันประสบปfญหาขาดแคลนงบประมาณเพ่ือบริหารประเทศ ท้ังการจ2ายเงิน

ค2าตอบแทนเจ1าหน1าท่ีและการดูแลประชาชน 

 ปoงบประมาณ 21 ธ.ค.-20 ธ.ค. 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : อัฟกานี (Afghani/AFN) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลาร>สหรัฐ : 1 ดอลลารTสหรัฐ : 85.16 อัฟกานี 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : 1 บาท : 2.23 อัฟกานี (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปi 2564) 

ผลิตภัณฑTมวลรวมในประเทศ (GDP) : 21,430 ล1านดอลลารTสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.8% 

รายได1เฉล่ียต2อหัวต2อปo : 575 ดอลลารTสหรัฐ 

แรงงาน : 9,695,409 คน  

อัตราการว2างงาน : 25% 

อัตราเงินเฟ�อ : 18.34% 

ผลผลิตทางการเกษตร : ฝ��น ข1าวสาลี ผลไม1 ถ่ัว ขนสัตวT เน้ือแกะ และหนังแกะ 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ส่ิงทอ สบู2 เฟอรTนิเจอรT รองเท1า ปุ�ย เส้ือผ1า อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีไม2ใช2แอลกอฮอลT น้ำแร2 

ซีเมนตT พรมทอมือ ก�าซธรรมชาติ ถ2านหิน และทองแดง 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ไม2มีข1อมูล 

ดุลการค1าระหว2างประเทศ : ขาดดุล 6,368 ล1านดอลลารTสหรัฐ 

มูลค2าการส2งออก : 691.70 ล1านดอลลารTสหรัฐ 

สินค1าส2งออก : ฝ��น ผลไม1 ถ่ัว พรมทอมือ ผ1าขนสัตวT ผ1าฝ�าย หนังสัตวT อัญมณี และยาสมุนไพร 
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คู2ค1าสำคัญ : อินเดีย และปากีสถาน  

มูลค2าการนำเข1า : 7,060 ล1านดอลลารTสหรัฐ  

สินค1านำเข1า : เคร่ืองจักรและอุปกรณT อาหาร ส่ิงทอ และผลิตภัณฑTป�โตรเลียม 

คู2ค1าสำคัญ : จีน อิหร2าน ปากีสถาน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และมาเลเซีย 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ก�าซธรรมชาติ ป�โตรเลียม ถ2านหิน ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี เหล็กกล1า และอัญมณี 

 

การทหาร รัฐบาลตอลิบันแต2งต้ังนาย Mohammad Yaqoob ให1ดำรงตำแหน2งรักษาการ รมว.กระทรวง 

กลาโหม เม่ือ 7 ก.ย.64 โดยสมาชิกตอลิบันบางส2วนทำหน1าท่ีรักษาความปลอดภัยตามสถานท่ีสำคัญต2าง ๆ   

ท้ังในเมืองหลวงและเมืองสำคัญท่ัวประเทศ ท้ังน้ี รัฐบาลตอลิบันมีแผนจะรับทหารประจำการจำนวน 150,000 นาย 

โดยเป�ดโอกาสให1อดีตทหารประจำการในช2วงรัฐบาลประชาธิปไตยสมัครคัดเลือกด1วย  

 

ปjญหาด"านความม่ันคง 

 1) ปfญหาการก2อการร1ายและการสู1รบรุนแรงภายในประเทศ รวมถึงการใช1อัฟกานิสถานเปNน

พ้ืนท่ีบ2มเพาะแนวคิดรุนแรง ฝ¢กฝนการใช1อาวุธ และฐานท่ีม่ันของกลุ2มก2อการร1าย ท้ังในประเทศและกลุ2ม      

ก2อการร1ายข1ามชาติ ส2งผลให1ชาวอัฟกันกว2า 6 ล1านคนต1องอพยพล้ีภัยออกนอกประเทศ ส2วนใหญ2อยู2ในปากีสถาน

และอิหร2าน 

 2) ปfญหายาเสพติด โดยเฉพาะฝ��น ซ่ึงอัฟกานิสถานเปNนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส2งออกฝ��นรายใหญ2

ท่ีสุดของโลก หรือคิดเปNน 87% นอกจากน้ี มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกฝ��นจาก 201,000 เฮกตารT เปNน 328,000 เฮกตารT

ทำให1พ้ืนท่ีปลูกฝ��นในอัฟกานิสถานเพ่ิมจาก 21 จังหวัดเปNน 24 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดทางตอนใต1และทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 3) ปfญหาความม่ันคงทางอาหาร โดย USAID ประเมินว2า มีชาวอัฟกันประมาณ 9.3 ล1านคน

ประสบปfญหาการขาดแคลนอาหาร 

 

สมาชิกองค>การระหว/างประเทศ  เข1าร2วมองคTการระหว2างประเทศและกลุ2มความร2วมมือ ท้ังในฐานะสมาชิก

และผู1สังเกตการณT รวม 48 แห2ง/กลุ2ม ท่ีสำคัญ เช2น SAARC, OIC, IOM, ADB, UNESCO และ UNHCR      

เปNนต1น อย2างไรก็ตาม หลังจากกลุ2มตอลิบันยึดอำนาจจากรัฐบาล แต2ยังไม2ได1รับรองสถานะรัฐบาลจาก

ประชาคมระหว2างประเทศ ทำให1การเปNนสมาชิกองคTการระหว2างประเทศต1องส้ินสุดลง 

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  อัฟกานิสถานมีท2าอากาศยานระหว2างประเทศ 4 แห2ง ได1แก2 Hamid Karzai 

International Airport ในคาบูล Kandahar International Airport Mazar-e Sharif International Airport 

และ Herat International Airport และมีฐานทัพอากาศ 3 แห2ง สายการบิน Ariana Afghan เปNนสายการบิน

แห2งชาติท่ีให1บริการท้ังเส1นทางการบินในประเทศและต2างประเทศ โดยเส1นทางการบินระหว2างประเทศ              

มีปลายทางท่ีดูไบ อังการา อิสตันบูล ญิดดะฮT และมอสโก ส2วนสายการบินในประเทศอ่ืน ๆ ได1แก2 Kam Air, East 
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Horizon Airways และ Safi Airways ระบบรถไฟท่ีให1บริการในปfจจุบันมี 3 เส1นทาง เช่ือมต2อกับเติรTกเมนิสถาน    

อุซเบกิสถาน และอี ๋วู 2 มณฑลเจ1อเจียงของจีน และจะขยายเส1นทางเชื ่อมกับอิหร2านและปากีสถาน         

การเดินทางในอัฟกานิสถานส2วนใหญ2จะใช1รถประจำทางและรถยนตT เส1นทางถนน ระยะทาง 42,150 กม. 

ด1านโทรคมนาคม อัฟกานิสถานมีหมายเลขโทรศัพทTพ้ืนฐานให1บริการประมาณ 114,192 เลขหมาย (ปo 2559)

โทรศัพทTเคล่ือนท่ีประมาณ 21.6 ล1านเลขหมาย (ปo 2559) รหัสโทรศัพทT +93 จำนวนผู1ใช1อินเทอรTเน็ต 

3,531,770 คน (ปo 2559) รหัสอินเทอรTเน็ต คือ .af 

 

การเดินทาง  ไม2 มีเท่ียวบินตรงจากไทยไปอัฟกานิสถาน แต2สามารถเปล่ียนเคร่ืองบิน เพ่ือต2อไปยัง

อัฟกานิสถานได1ท่ีอินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสT และปากีสถาน โดยมีสายการบิน เช2น Turkish Airlines เอ

มิเรตสTแอรTไลนT และอินเดียแอรT ให1บริการเส1นทางเมืองหลวงของดินแดนสหภาพเดลี-คาบูล 24 เท่ียวบินต2อ

สัปดาหT และเส1นทางดูไบ-คาบูล 48 เท่ียวบินต2อสัปดาหT นักท2องเท่ียวไทยทุกคนท่ีเดินทางไปอัฟกานิสถานต1อง

ขอรับการตรวจลงตรา แต2ปfจจุบัน ยังไม2มีสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงเทพฯ ดังน้ัน นักท2องเท่ียวจำเปNนต1อง 

1) ส2งหนังสือเดินทางราชการผ2านกรมเอเชียใต1 ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงต2างประเทศ เพ่ือขอรับ

การตรวจลงตราจาก สอท.อัฟกานิสถาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอรT และ 2) ขอรับการตรวจลงตราด1วยตนเอง      

ท่ี สอท.อัฟกานิสถาน ณ ดูไบ อย2างไรก็ดี สถานการณTในอัฟกานิสถานยังมีอันตรายสูงจากการสู1รบรุนแรงใน

หลายพ้ืนท่ี จึงต1องเพ่ิมความระมัดระวังเปNนพิเศษ เวลาท่ีอัฟกานิสถานช1ากว2าไทย 2 ชม. 30 นาที 

 

สถานการณ>สำคัญท่ีน/าติดตาม 

 กลุ2มตอลิบันยึดอำนาจจากรัฐบาลอัฟกานิสถานเม่ือ 15 ส.ค.2564 และประกาศแต2งต้ัง

รัฐบาลช่ัวคราวบริหารประเทศเม่ือ 7 ก.ย.2564 อย2างไรก็ตาม หลังจากการประกาศจัดต้ังรัฐบาล ยังไม2มี

ประเทศใดรับรองสถานะรัฐบาลของกลุ2มตอลิบัน นอกจากน้ี สหรัฐฯ ประกาศอายัดทรัพยTสินของอัฟกานิสถาน

จำนวน 9,500 ล1านดอลลารTสหรัฐ ขณะท่ี IMF และธนาคารโลกระงับการเข1าถึงเงินกู1 ทำให1รัฐบาลตอลิบัน

ประสบปfญหาการบริหารประเทศ ขาดงบประมาณเพ่ือจ2ายค2าจ1างเจ1าหน1าท่ีและใช1จ2ายสำหรับดูแลประชาชน  

 อย2างไรก็ตาม สหรัฐฯ องคTการสหประชาชาติ (UN) และองคTกรด1านสิทธิมนุษยชนยังคงให1

ความช2วยเหลือแก2ชาวอัฟกานิสถานตามหลักสิทธิมนุษยชนต2อไป ท้ังน้ี อัฟกานิสถานภายใต1การบริหารของ

รัฐบาลตอลิบันต1องเผชิญความท1าทายหลายด1าน เฉพาะอย2างย่ิงด1านเศรษฐกิจและการแก1ไขปfญหาความไม2สงบ

ในประเทศจากกลุ2มก2อการร1าย Islamic State Khorasan Province (ISKP) ท่ีเปNนศัตรูสำคัญของกลุ2มตอลิบัน 

และก2อเหตุโจมตีบ2อยคร้ังต้ังแต2กลุ2มตอลิบันประกาศจัดต้ังรัฐบาลบริหารประเทศ  

 การบริหารประเทศของรัฐบาลตอลิบันภายใต1การปกครองแบบรัฐอิสลามโดยใช1หลักฎหมาย

อิสลามบริหารประเทศอีกคร้ัง เปNนส่ิงท่ีประชาคมระหว2างประเทศจับตามองเปNนอย2างย่ิง เน่ืองจากในอดีต 

(ห1วงปo 2539-2544) กลุ2มตอลิบันปกครองอัฟกานิสถานแบบแนวคิดสุดโต2ง ละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชน

อย2างรุนแรง เฉพาะอย2างย่ิงสตรีและเยาวชน รวมท้ังชนกลุ2มน1อยต2าง ๆ ท้ังน้ี หลังการประกาศจัดต้ังรัฐบาล

บริหารประเทศ กลุ2มตอลิบันประกาศจะปรับเปล่ียนการบริหารประเทศให1เข1ากับสถานการณTปfจจุบัน โดยจะ
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เคารพสิทธิสตรี เยาวชน และชนกลุ2มน1อยมากข้ึน เพ่ือสร1างการยอมรับจากประชาชนและประชาคมระหว2าง

ประเทศ ซ่ึงเปNนประเด็นท่ีประชาคมระหว2างประเทศให1ความสำคัญและจับตามองอย2างใกล1ชิด ปfจจุบัน ยังไม2มี

ประเทศใดรับรองสถานะรัฐบาลของกลุ2มตอลิบัน  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข"อมูลพื้นฐานของต/างประเทศ 2566 8 

 
 

นาย Muhammad Hassan Akhund 

(Mullah Muhammad Hassan Akhund) 

 

ตำแหน/ง   รักษาการนายกรัฐมนตรีอัฟกานิสถาน 

 

เกิด ปo 2488 หรือ 2493 (อายุ 77 หรือ 73 ปo/ปo 2566) ท่ี Pashmul อำเภอ 

Panjwayi (ปfจจุบันคืออำเภอ Zhari) จังหวัด Kandahar สืบเช้ือสาย      

มาจากนาย Ahmad Shah Durrani ผู1ก2อต้ังอัฟกานิสถานยุคใหม2 ซ่ึง

ปกครองอัฟกานิสถานห1วงระหว2างปo 2290-2315 

     

สถานภาพ   สมรสขณะมีอายุได1 21 ปo  

 

ประวัติทางการเมือง 

ไม2ระบุปo    - ผู1ว2าการจังหวัดกันดาฮารT   

   - สมาชิกสภาผู1นำกลุ2มตอลิบัน (Rahbari Shura)  

27 ก.ย.2539-13 พ.ย.2544 - รอง นรม. และ รมว.กต. ภายใต1รัฐบาลตอลิบัน 

7 ก.ย.2564-ปfจจุบัน  - รักษาการ นรม.อัฟกานิสถาน  

  

ข"อมูลท่ีน/าสนใจ  - มีช่ืออยู2ในบัญชีดำของคณะมนตรีความม่ันคงแห2งสหประชาชาติ (UNSC) 

ต้ังแต2 25 ม.ค.2544 ตามข1อมติท่ี 1267 (2542) และ 1333 (2543)  

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีอัฟกานิสถาน 

 

นายกรัฐมนตรี      Mullah Muhammad Hassan Akhund  

รองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 1     Mullah Abdul Ghani Baradar   

รองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2     Molavi Abdul Salam Hanafi   

รมว.กระทรวงกลาโหม     Molavi Muhammad Yaqoob Mujahid   

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Molavi Sirajudin Haqqani   

รมว.กระทรวงการต2างประเทศ    Molavi Amir Khan Muttaqi  

รมว.กระทรวงการคลัง     Mullah Hidayatullah Badri 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ     Habibullah Agha  

รมว.กระทรวงข1อมูล ข2าวสาร และการออกอากาศ  Mullah Khairullah Khairkhwa    

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ     Qari Din Mohammad Hanif 

รมว.กระทรวง Hajj and Awqaf    Molavi Noor Muhammad Saqib 

รมว.กระทรวงยุติธรรม     Molavi Abdul Hakim Sharae  

รมว.กระทรวงกิจการชายแดนและชนเผ2า   Noorullah Noori  

รมว.กระทรวงการพัฒนาชนบท    Mullah Muhammad Yonus Khundzada  

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา    Sheikh Mohammad Khalid Munkar  

รมว.กระทรวงกิจการสาธารณะ    Mullah Abdul Manan Omari 

รมว.กระทรวงแร2ธาตุและป�โตรเลียม   Mullah Muhammad Essa Akhund  

รมว.กระทรวงทรัพยาธรน้ำและไฟฟ�า   Molavi Abdul Latif Mansoor  

รมว.กระทรวงการบินพลเรือนและการขนส2ง  Hameed ullah Akhundzada  

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา     Abdul Baqi Haqqani 

รมว.กระทรวงการส่ือสาร     Najeebullah Haqqani  

รมว.กระทรวงผู1ล้ีภัย     Khalil ul Rahman Haqqani  

รมว.กระทรวงการบริหารจัดการภัยพิบัติ   Mohammad Abbas Akhund  

    

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

 (ต.ค.2565)  
 


