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สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

(People’s Republic of Bangladesh) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง ธากา 

 

ท่ีต้ัง อยู(ทางตะวันออกของอนุทวีปเอเชียใต7 บริเวณเส7นละติจูดท่ี 24 องศาเหนือ เส7นลองจิจูดท่ี 90

องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 148,460 ตร.กม. 

 

อาณาเขต ความยาวของเส7นพรมแดนท้ังหมด 4,413 กม. 

  ทิศเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ติดกับอินเดีย (4,142 กม.)  

  ทิศตะวันออกเฉียงใต7  ติดกับเมียนมา (271 กม.)  

  ทิศใต7    ติดกับอ(าวเบงกอล (580 กม.) 
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ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีส(วนใหญ(เกิดจากการทับถมของดินทราย มีความอุดมสมบูรณZเหมาะแก(การทำการเกษตร 

เป]นท่ีราบลุ(มปากแม(น้ำท่ีสำคัญ 3 สาย ได7แก( แม(น้ำคงคา พรหมบุตร และเมคนา (Meghna) พ้ืนท่ีทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือเป]นท่ีราบเชิงเขาขนาดใหญ( ส(วนทางตะวันออกเฉียงใต7เป]นเทือกเขาสูง 

 

ภูมิอากาศ บังกลาเทศมีภูมิอากาศเป]นแบบเขตร7อน โดยบริเวณภาคตะวันออกจะร7อนช้ืนตลอดท้ังปg  

ภาคกลางและภาคตะวันตกจะร7อนช้ืนสลับแล7ง ส(วนภาคเหนือจะก่ึงร7อน ฝนตกชุก ภูมิอากาศของบังกลาเทศ

แบ(งเป]น 3 ฤดู ได7แก( ฤดูหนาวเร่ิมต้ังแต( ต.ค.-มี.ค. อุณหภูมิอยู(ระหว(าง 11-29 องศาเซลเซียส ฤดูร7อนเร่ิม

ต้ังแต( มี.ค.-มิ.ย. อุณหภูมิอยู(ระหว(าง 21-34 องศาเซลเซียส และฤดูฝน เร่ิมต้ังแต( มิ.ย.-ต.ค. 

 ภัยธรรมชาติท่ีบังกลาเทศประสบอยู(เป]นประจำ ได7แก( ความแห7งแล7ง และพายุไซโคลน 

บังกลาเทศประสบปmญหาพายุไซโคลนพัดเข7าทำลายท้ังบ7านเรือนและชีวิตประชากรปgละหลายคร้ัง 

 

ประชากร  168,439,485 คน (ต.ค.2565) ประกอบด7วย เช้ือสายเบงกาลี 98% อ่ืน ๆ 2% อัตราส(วน

ประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปg) 26.75% วัยรุ(นถึงวัยกลางคน (15-64 ปg) 68.02% และวัยชรา 

(65 ปgข้ึนไป) 5.23% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 73.57 ปg เพศชายประมาณ 71.8 ปg เพศหญิง

ประมาณ 75.6 ปg อัตราการเกิด 21.6 คนต(อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.4 คนต(อประชากร 1,000 

คน อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1% 

 

ศาสนา อิสลาม 89.8% ฮินดู 9.1% และศาสนาอ่ืน ๆ 0.7% 

 

ภาษา ภาษาเบงกาลี (Bengali) เป]นภาษาราชการ นิยมใช7ภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาและธุรกิจ 

และมีภาษาท7องถ่ินของชนกลุ(มน7อย 

 

การศึกษา อัตราการรู7หนังสือ 72.89% ชาย 75.7% หญิง 70.09% งบประมาณด7านการศึกษาประจำปg

งบประมาณ 2564-2565 จำนวน 2,580.99 ดอลลารZสหรัฐ โดยรัฐบาลจัดการศึกษาแบบให7เปล(าแก(เด็กหญิง

จนถึงเกรด 10 การศึกษาภาคบังคับ 6 ปg และให7ค(าจ7างเรียนแก(นักศึกษาสตรี บังกลาเทศมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 

14 แห(ง และเอกชน 19 แห(ง มหาวิทยาลัยแพทยZของรัฐ 14 แห(ง และเอกชน 11 แห(ง วิทยาลัยทันตแพทยZ     

3 แห(ง วิทยาลัยเทคนิค 4 แห(ง วิทยาลัยท่ัวไป 2,409 แห(ง สถาบันเทคโนโลยี 4 แห(ง และโรงเรียนสอนศาสนา 

7,276 แห(ง 

 

การก/อต้ังประเทศ เดิมดินแดนของบังกลาเทศในปmจจุบันเป]นส(วนหน่ึงของชมพูทวีป (อินเดีย) เคยมี 

ความเจริญรุ(งเรืองทางศาสนาพราหมณZและพุทธมาก(อน ต(อมาพ(อค7าชาวอาหรับได7นำศาสนาอิสลามเข7ามา

เผยแพร( จนกลายเป]นศาสนาหลักมาจนถึงทุกวันนี้ ชมพูทวีปตกเป]นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรเมื่อปg 

2300 และได7รับเอกราชเม่ือปg 2490 แต(ขณะน้ันบังกลาเทศยังเป]นส(วนหน่ึงของปากีสถาน เรียกว(าปากีสถาน
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ตะวันออก ต(อมาชาวเบงกาลีในปากีสถานตะวันออกไม(พอใจการบริหารงานของรัฐบาลกลาง ประกอบกับมี

ความแตกต(างด7านภาษา วัฒนธรรม และเช้ือชาติ ชาวเบงกาลีจึงจัดต้ังพรรคสันนิบาตอวามี (Awami League-

AL) ข้ึนเม่ือปg 2492 เพ่ือปกป~องผลประโยชนZของชาวเบงกาลี โดยมีชีค มูจิบูร ราหZมาน เป]นหัวหน7าพรรค 

 เมื่อปากีสถานตะวันออกประกาศแยกตัวจากปากีสถานตะวันตก ทำให7เกิดการสู7รบ

ระหว(างปากีสถานตะวันออกกับตะวันตก โดยอินเดียส(งทหารเข7าไปช(วยปากีสถานตะวันออก จนปากีสถาน

ตะวันออกสามารถแยกตัวเป]นเอกราช และจัดตั้งเป]นสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเมื่อ 26 มี.ค. 2514 

โดยมีชีค มูจิบูร ราหZมาน ดำรงตำแหน(งประธานาธิบดีคนแรกของบังกลาเทศ ซ่ึงได7ช่ือว(า เป]นบิดาผู7ก(อต้ัง

บังกลาเทศ (Father of the Nation) 

 

วันชาติ 26 มี.ค. (ได7รับเอกราชจากปากีสถานตะวันตกเม่ือปg 2514) 

 

การเมือง ปกครองด7วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป]นประมุข และมี นรม.เป]น

หัวหน7าฝ�ายบริหาร แบ(งเขตการปกครองเป]น 7 เขต 

 ฝ�ายบริหาร : มี นรม.เป]นหัวหน7าฝ�ายบริหาร มีอำนาจควบคุมฝ�ายบริหาร กระทรวง ทบวง  

กรมต(าง ๆ และเป]นผู7แต(งต้ัง รมต. และ ออท.ประจำประเทศต(าง ๆ 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : มีเพียงสภาเดียวคือ Jatiya Sangsad หรือสภาแห(งชาติ ซ่ึงประกอบด7วย

สมาชิก 300 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีวาระ 5 ปg หน7าที่สำคัญคือ ออกกฎหมายและ

ข7อมติ จัดให7มีการไต(สวนในเร่ืองท่ีมีความสำคัญ และให7ความเห็นชอบเร่ืองงบประมาณและภาษี 

 ฝ�ายตุลาการ : บังกลาเทศใช7ระบบศาลแบบสหราชอาณาจักร มีท้ังศาลแพ(งและศาลอาญา  

โดยศาลฎีกาเป]นศาลสูงสุด ซ่ึงแบ(งเป]น 2 ส(วน คือ Appellate Division และ High Court Division และยังมี 

ศาลระดับล(าง ได7แก( District Courts Thana Courts และ Village Courts นอกจากน้ี ยังมีศาลพิเศษอ่ืน ๆ 

เช(น ศาลครอบครัว ศาลแรงงาน 

 พรรคการเมืองสำคัญ ได7แก( 1) พรรคสันนิบาตอวามี (Awami League-AL) ซ่ึงเป]นพรรค

รัฐบาลชุดปmจจุบันภายใต7การนำของ นรม.ชีค ฮาซินา 2) พรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (Bangladesh National 

Party-BNP) ปmจจุบันเป]นฝ�ายค7าน นำโดยนางคาเลดา เซีย และ 3) พรรค Jama’at-e-Islami (JI) ซ่ึงเป]นพรรค

การเมืองเคร(งจารีต ทั้งนี้ 2 พรรคแรกผลัดกันเป]นรัฐบาลและฝ�ายค7านมาตลอด เมื่อฝ�ายหนึ่งเป]นรัฐบาล 

ฝ�ายค7านก็พยายามชุมนุมประท7วงโค(นล7มรัฐบาล ส(งผลกระทบทำให7นโยบายของชาติขาดความต(อเน่ือง 

 

เศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจของบังกลาเทศขยายตัวอย(างต(อเน่ืองมาต้ังแต(ปg 2539 แม7ว(าจะประสบปmญหา 

การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การทุจริต และความล(าช7า 

ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ท้ังน้ี บังกลาเทศพ่ึงพาเศรษฐกิจหลัก 3 ภาค ได7แก( ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม

ส่ิงทอและเส้ือผ7าสำเร็จรูป (คิดเป]น 80% ของมูลค(าการส(งออกท้ังหมด) ภาคบริการและแรงงานในต(างประเทศ 

เศรษฐกิจบังกลาเทศเป]นระบบเศรษฐกิจการตลาด ให7ความสำคัญเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ส(งเสริม
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การลงทุนจากต(างประเทศ โดยมีสหรัฐฯ เป]นผู7ลงทุนในลำดับต7น ๆ รองลงมา ได7แก( มาเลเซีย ญี่ปุ�น  และ 

สหราชอาณาจักร ควบคู(กับการส(งเสริมการส(งออก บังกลาเทศมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ วิสัยทัศนZ 2021 

(2564) มุ(งเน7นการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิม GDP เป]น 10% ลดอัตราความยากจน (ลดจำนวน

ประชากรท่ีมีรายได7ต่ำกว(าเส7นความยากจนให7ได7 15% ของท้ังหมด) และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมท้ัง

ยกระดับจากประเทศพัฒนาน7อยท่ีสุดไปเป]นประเทศรายได7ปานกลางภายในปg 2564 จุดแข็งของโครงสร7าง

เศรษฐกิจบังกลาเทศ คือ แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติราคาถูก ซ่ึงส(งผลให7มีต7นทุนการผลิตท่ีต่ำเม่ือเทียบกับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

 ปgงบประมาณ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : ตากา (Taka/BDT) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลารfสหรัฐ :  1 ดอลลารZสหรัฐ : 101.75 ตากา 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท :  1 บาท : 2.67 ตากา (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปj 2565) 

ผลิตภัณฑZมวลรวมในประเทศ (GDP) : 460,750 ล7านดอลลารZสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 6.7%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 35.3 ล7านดอลลารZสหรัฐ (ก.ค.2565) 

รายได7เฉล่ียต(อหัวต(อปg : 1,750 ดอลลารZสหรัฐ 

แรงงาน : 69,816,327 ล7านคน (ปg 2564) 

รายได7จากแรงงานบังกลาเทศในต(างประเทศ : 2,000 ล7านดอลลารZสหรัฐ (ส.ค.2565) 

อัตราการว(างงาน : 5.40%   

อัตราเงินเฟ~อเฉล่ีย : 6.96%   

ดุลการค7าระหว(างประเทศ : ขาดดุล 668.7 ล7านดอลลารZสหรัฐ 

มูลค(าการส(งออก : 52,080 ล7านดอลลารZสหรัฐ (มิ.ย.2565) 

สินค7าส(งออกสำคัญ : เส้ือผ7าสำเร็จรูป สินค7าถัก สินค7าเกษตร ปลาและอาหารทะเลแช(แข็ง ปอและผลิตภัณฑZ

จากปอ และเคร่ืองหนัง 

คู(ค7าสำคัญ : เยอรมนี สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สเปน ฝร่ังเศส และอิตาลี 

มูลค(าการนำเข7า : 6,855 ล7านดอลลารZสหรัฐ (ส.ค.2565) 

สินค7านำเข7าสำคัญ : ผ7าฝ~าย เคร่ืองจักรกลและอุปกรณZ เคมีภัณฑZ เหล็กและเหล็กกล7า และเคร่ืองบริโภค 

คู(ค7าสำคัญ : จีน อินเดีย และสิงคโปรZ 

 

การทหาร กองทัพบังกลาเทศ ประกอบด7วย ทบ. ทร. และ ทอ. มีกำลังพลท้ังหมด 163,050 นาย 

งบประมาณทางทหาร 4,300 ล7านดอลลารZสหรัฐ (ปg 2565) 
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 ทบ. มีกำลังพล 132,150 นาย ยุทโธปกรณZสำคัญ ได7แก( ถ.รบหลัก 644 คัน และ ถ.เบา 140 คัน 

ป�นใหญ( 853 กระบอก ป�น ค.300 กระบอก บ.ขนส(ง 11 ลำ เครื่องยิงจรวดหลายลำกล7อง 22 เครื่อง 

จรวดแบบพ้ืนสู(อากาศ 21 เคร่ือง และอากาศยาน 11 เคร่ือง  

 ทร. มีกำลังพล 16,900 นาย ยุทโธปกรณZสำคัญ ได7แก( เรือฟริเกต 4 ลำ เรือคอรZเวต 8 ลำ 

และเรือตรวจการณZนอกชายฝm�ง 6 ลำ มีฐานทัพเรืออยู(ในธากา จิตตะกอง แคปไตคุลนา และมังกลา 

 ทอ. มีกำลังพล 14,000 นาย ยุทโธปกรณZสำคัญ ได7แก( บ. 160 เคร่ือง และ ฮ. 45 เคร่ือง 

 นอกจากน้ี มีกองกำลังก่ึงทหาร 63,900 นาย แบ(งเป]นหน(วย รปภ. (Ansars) 20,000 นาย  

หน(วยเคล่ือนท่ีเร็ว 5,000 นาย กกล.ป~องกันชายแดน (Border Guard Bangladesh-BGB) 38,000 นาย และ

หน(วยป~องกันชายฝm�ง 900 นาย 

 

ปkญหาด"านความม่ันคง 

 1) ปmญหาความขัดแย7งทางการเมืองระหว(างรัฐบาล พรรคสันนิบาตอวามี (Awami League-AL) 

กับกลุ(มฝ�ายค7าน นำโดยพรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (Bangladesh Nationalist Party-BNP) ซ่ึงไม(มีแนวโน7มจะ

คล่ีคลาย ส(งผลให7เกิดความวุ(นวายจากการชุมนุมประท7วงเป]นระยะ ๆ และหลายคร้ังเหตุการณZบานปลาย

กลายเป]นเหตุรุนแรง ส(งผลกระทบต(อความปลอดภัย ภาพลักษณZ และการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 2) ปmญหาผู7อพยพชาวโรฮีนจาจากเมียนมายังคงเป]นปmญหาท่ีบังกลาเทศต7องแบกรับภาระ 

เน่ืองจากไม(มีชาวโรฮีนจาสมัครใจยอมกลับเมียนมา โดยรัฐบาลบังกลาเทศตำหนิว(า ปmญหาของกระบวนการ

ส(งกลับผู7อพยพชาวโรฮีนจา คือ การไม(เช่ือม่ันเร่ืองความปลอดภัยในเมียนมา และสถานการณZท่ียังเปราะบาง

ในรัฐยะไข( 

 3) ปmญหาชาวโรฮีนจายังนำไปสู(การขยายตัวของขบวนการอาชญากรรมข7ามชาติ และ      

การลักลอบค7ายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ7าท่ีทวีจำนวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป]นธุรกิจท่ีทำกำไรสูง มีช(องทาง

ลักลอบนำเข7าได7ง(าย (ผ(านด(านชายแดน 43 จุด) รวมท้ังมีการลักลอบผลิตยาบ7าอย(างกว7างขวางท้ังในฝm�งเมียน

มาและในค(ายอพยพของชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ  

 4) ปmญหาการเป]นประเทศต7นทางและประเทศทางผ(านของขบวนการค7ามนุษยZ โดยแสวง

ประโยชนZจากผู7อพยพชาวโรฮีนจาและชาวบังกลาเทศท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงปmจจุบัน ชาวโรฮีนจาท่ีอาศัยอยู(ใน

ค(ายอพยพในเมืองค็อก บาซารZ บังกลาเทศ พยายามหาช(องทางใหม(ในการลักลอบไปยังประเทศท่ี 3 ให7

ซับซ7อนและได7ผลมากข้ึน โดยหันไปใช7เส7นทางทางบกและทางอากาศ ทำให7ฤดูกาลไม(เป]นอุปสรรคในการ

เดินทางอีกต(อไป 

 5) ปmญหาการขยายอิทธิพลของกลุ(มก(อการร7ายนอกภูมิภาค ได7แก( Islamic State (IS) และ

ข(ายงานของกลุ(มอัลกออิดะฮZในอนุทวีปอินเดีย (Al Qaeda in the Indian Subcontinent-AQIS) 

 

สมาชิกองคfการระหว/างประเทศ  บังกลาเทศเป]นสมาชิกองคZการระหว(างประเทศ และกลุ(มความร(วมมือรวม  

62 แห(ง อาทิ UN  OIC SAARC และ BIMSTEC   
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วิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี  รัฐบาลบังกลาเทศมีนโยบายส(งเสริมกิจกรรมการวิจัยด7านวิทยาศาสตรZและ

เทคโนโลยี จัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรเผยแพร(และอำนวยความสะดวกด7านเอกสารวิจัย โดยมีสภา

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลยีแห(งชาติเป]นผู7กำหนดนโยบาย ทบทวนบทบาท และกำหนดทิศทางของการวิจัย

และพัฒนาด7านวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี 

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  มีท(าอากาศยาน 18 แห(ง ใช7การได7ดี 16 แห(ง ท(าอากาศยานนานาชาติ 

Shahjalal International ห รือ  Zia International ในธากา และ Shah Almanat ใน เมืองจิตตะกอง 

เส7นทางรถไฟระยะทาง 2,460 กม. ถนนระยะทาง 21,269 กม. และมีการเดินทางโดยเรือเฟอรZร่ีในแม(น้ำสาย

ต(าง ๆ     ที่ไหลผ(านบังกลาเทศกว(า 200 สายไปออกปากอ(าวเบงกอล และมีท(าเรือสำคัญอยู(ที่จิตตะกอง

และม ังกลา ด 7านการโทรคมนาคม มีโทรศัพทZ พ้ืนฐานให7บ ริการ 766,183 เลขหมาย (ปg  2560) 

โทรศัพทZเคล่ือนท่ี 135,981,846 เลขหมาย (ปg 2560) รหัสโทรศัพทZ +880 จำนวนผู7ใช7อินเทอรZเน็ต 

80,483,000 คน (ปg 2560) บัญชีผู7ใช7เฟซบุ©ก 28 ล7านบัญชี (ปg 2560) รหัสอินเทอรZเน็ต คือ .bd 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยและบางกอกแอรZเวยZมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ธากาทุกวัน และยังมีสายการบิน

ของบังกลาเทศและประเทศอ่ืนท่ีบินตรงจากไทย คือ พิมานแอรZ รีเจนตZแอรZ ให7บริการเส7นทางสำคัญ ได7แก( 

กรุงเทพฯ-ธากา กรุงเทพฯ-จิตตะกอง และกรุงเทพฯ-ค็อกซZ บาซารZ เวลาท่ีบังกลาเทศช7ากว(าไทย 1 ชม. ท้ังน้ี  

ชาวบังกลาเทศยังคงนิยมใช7บริการของการบินไทยมากที่สุด แม7ว(าจะมีราคาสูงกว(า ทำให7เที่ยวบินของ    

การบินไทยเต็มทุกเท่ียวบิน นักท(องเท่ียวไทยสามารถขอรับการตรวจลงตรา เพ่ือเดินทางไปยังบังกลาเทศได7ท่ี 

สอท.บังกลาเทศ ณ กรุงเทพฯ 

 

สถานการณfสำคัญท่ีน/าติดตาม 

 สถานการณZความขัดแย7งทางการเมืองระหว(างรัฐบาลพรรคสันนิบาตอวามี (Awami League-

AL) กับพันธมิตรฝ�ายค7าน นำโดยพรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (Bangladesh Nationalist Party-BNP)  

 สถานการณZด7านความม่ันคงปลอดภัยของบังกลาเทศยังมีความไม(แน(นอนสูงมากจากความ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการก(อเหตุของกลุ(มมุสลิมหัวรุนแรงในประเทศ โดยมีเป~าหมายการโจมตีพลเรือนและ

ชาวต(างชาติ เพ่ือหวังผลในการสร7างสถานการณZความไม(สงบ และความรุนแรงจากความแตกต(างทางศาสนา      

ท่ีกลุ(มเคร(งศาสนามักลอบทำร7ายหรือสังหารผู7มีความเห็นต(างกับแนวทางของอิสลาม ส(วนประเด็นการจ7างงานท่ี

ไม(เป]นธรรมและไม(ได7มาตรฐานสากลยังคงเป]นปmญหาต(อเน่ืองท่ีส(งผลกระทบต(อภาพลักษณZของบังกลาเทศด7าน

แรงงานและความเช่ือม่ันของนักลงทุนต(างชาติ ซ่ึงเป]นตัวขับเคล่ือนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของบังกลาเทศ 

 ความคืบหน7าของกระบวนการส(งผู7อพยพชาวโรฮีนจากลับเมียนมา ซ่ึงยังไม(เร่ิมกระบวนการ

โดยต(างฝ�ายต(างระบุว(า สาเหตุมาจากความไม(พร7อมของอีกฝ�าย อย(างไรก็ดี บังกลาเทศเคล่ือนย7ายชาวโรฮีนจา

บางส(วนไปไว7ท่ีเกาะบาชาน ชารZ ซึ ่งตั ้งอยู (ทางตอนใต7ของประเทศแล7วประมาณ 20,000 คน จากที ่

ต้ังเป~าหมายไว7จำนวน 100,000 คน เพ่ือช(วยลดปmญหาความแออัดในค(ายผู7อพยพท่ีเมืองค็อกซZ บาซารZ  
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 การฟ�ªนฟูเศรษฐกิจท่ีได7รับผลกระทบจากการแพร(ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซ่ึงส(งผลกระทบต(อเศรษฐกิจ โดยทำให7อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑZมวลรวมในประเทศ (GDP) 

ลดลง อย(างไรก็ตามคาดว(า GDP ของบังกลาเทศจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน หลังจากปmญหาการแพร(ระบาดของ 

COVID-19 คล่ีคลาย โดยการส(งออกสินค7าของบังกลาเทศเพ่ิมข้ีน 36% ใน ส.ค.2565   

 

ความสัมพันธfไทย-บังกลาเทศ 

 ไทยกับบังกลาเทศสถาปนาความสัมพันธZอย(างเป]นทางการเม่ือ 5 ต.ค.2515 และมีการร(วมมือ

กันอย(างใกล7ชิดในกรอบความร(วมมือภูมิภาคและในองคZการระหว(างประเทศต(าง ๆ อาทิ UN ACD ARF และ 

ASEM โดยไทยให7ความช(วยเหลือด7านวิชาการแก(บังกลาเทศมาโดยตลอด กับยินดีท่ีบังกลาเทศสนใจจะ

ยกระดับเป]นประเทศคู(เจรจาอาเซียน และเข7าร(วม East-West Economic Corridor ตลอดจนความร(วมมือ

แม(โขง-คงคา (Mekong-Ganges Cooperation) ส(วนบังกลาเทศให7ความสำคัญกับไทยในฐานะประเทศหน่ึง  

ท่ีมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต7 นอกจากน้ี บังกลาเทศเป]นมิตรประเทศในเอเชียใต7ท่ีให7

การสนับสนุนไทยในเวทีองคZการความร(วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC) ด7วยดี

เสมอมา และให7ความร(วมมือเป]นอย(างดีในการแก7ไขปmญหาโรฮีนจา 

 ปริมาณการค7าไทย-บังกลาเทศยังอยู(ในระดับต่ำ แต(มีแนวโน7มว(า นักธุรกิจไทยและ

บังกลาเทศให7ความสนใจท่ีจะทำธุรกิจร(วมกันมากข้ึน กระทรวงพาณิชยZของท้ังสองฝ�ายต้ังเป~าหมายการค7า

ระหว(างกันไว7ท่ี 2,000 ล7านดอลลารZสหรัฐ ภายในปg 2564 โดยสนับสนุนให7มีการจัดทำความตกลงการค7าเสรี 

(Free Trade Agreement-FTA) เพ่ือขยายการค7าและการลงทุนระหว(างกัน ซ่ึงตามกระบวนการแล7ว

จำเป]นต7องใช7เวลาอีกระยะหน่ึง โดยจะเร่ิมจากการศึกษาความเป]นไปได7ในการจัดทำ FTA ไทย-บังกลาเทศก(อน 

 บังกลาเทศเป]นตลาดใหม(ท่ีมีศักยภาพ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย(างต(อเน่ืองเฉล่ีย 6% 

ต(อปg มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณZ โดยเฉพาะปอกระเจา ฝ~าย ชา ปmจจุบัน บังกลาเทศเป]นคู(ค7าอันดับ 3 

ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต7 รองจากอินเดียและปากีสถาน โดยในปg 2565 (ม.ค.- ต.ค.) การค7ารวมมีมูลค(า 

1,048.27 ล7านดอลลารZสหรัฐ โดยไทยส(งออก 978.55 ล7านดอลลารZสหรัฐ มีสินค7าส(งออกสำคัญ เช(น ข7าว    

เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑZพลาสติก ปูนซีเมนตZ ผ7าผืน เครื่องสำอาง เป]นต7น ส(วนไทยนำเข7าจาก

บังกลาเทศมูลค(า 69.72 ล7านดอลลารZสหรัฐ สินค7านำเข7าสำคัญ เช(น เส้ือผ7าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑZส่ิงทออ่ืน ๆ  

 ข7อตกลงสำคัญระหว(างไทยกับบังกลาเทศ ได7แก( ความตกลงทางการค7า (ปg 2520) ความตกลง

ว(าด7วยความร(วมมือทางการประมง (ปg 2521) ความตกลงว(าด7วยความร(วมมือทางวัฒนธรรมการศึกษาและ

วิทยาศาสตรZ (ปg 2522) ความตกลงเพ่ือการเว7นการเก็บภาษีซ7อน (เม.ย.2540) ความตกลงเพ่ือการส(งเสริมและ

คุ7มครองการลงทุน (ปg 2545) บันทึกความเข7าใจว(าด7วยการจัดต้ังสภาธุรกิจร(วมไทย-บังกลาเทศ (ปg 2545) 

บันทึกความเข7าใจว(าด7วยความร(วมมือทางการเกษตร (ปg 2555) และการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว(าง 

กต.ไทยกับบังกลาเทศ (ปg 2555) 

 

------------------------------------------------ 
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ชีค ฮาซินา 

(Sheikh Hasina) 

 

ตำแหน/ง   นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ 

 

เกิด    28 ก.ย.2490 (อายุ 76 ปg/ปg 2566) 

 

สถานภาพ   สมรสกับ ดร.เอ็ม.เอ.วาเจค มิอาหZ (เสียชีวิตเม่ือปg 2552) มีบุตรธิดา 2 คน 

 

การศึกษา    

ปg 2516    สำเร็จการศึกษาด7านวรรณกรรมเบงกาลี จากมหาวิทยาลัยธากา  

 

ประวัติทางการเมือง 

ปg 2518  - ชีค มูจิบูร ราหZมาน บิดา ซ่ึงเป]นผู7ก(อต้ังบังกลาเทศ และประธานาธิบดี    

คนแรกถูกสังหารขณะเกิดการรัฐประหาร พร7อมมารดาและพ่ีชายอีก 3 คน 

ชีค ฮาซินา จึงล้ี ภัยไปอยู( ท่ี อินเดียและสหราชอาณาจักร และเป]น

แรงผลักดันให7ชีค ฮาซินาเร่ิมมีบทบาททางการเมือง 

ปg 2524 - ได7รับอนุญาตให7เดินทางกลับบังกลาเทศ และได7รับเลือกให7เป]นประธาน

พรรคสันนิบาตอวามี (Awami League-AL)  

ปg 2526 - จัดต้ังกลุ(มพันธมิตรทางการเมือง เพ่ือคัดค7านการบริหารประเทศภายใต7  

การปกครองของทหาร 

ปg 2529    - เป]นผู7นำพรรคฝ�ายค7าน 

ปg 2533 - ร(วมมือกับพันธมิตรทางการเมือง โค(นล7มอำนาจการบริหารประเทศของ 

พล.อ.ฮุสเซน โมฮัมหมัด เออรZชาด 

ปg 2539-2544   - นรม.สมัยแรก 
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ปg 2550 - ถูกจับกุมในข7อหาข(มขู(และคอรZรัปชัน และถูกกักตัวอยู(ในบริเวณอาคาร

รัฐสภา ก(อนได7รับการปล(อยตัวแบบมีทัณฑZบน และเดินทางไปรักษาอาการ

ความดันโลหิตสูงท่ีสหรัฐฯ 

ปg 2551 - เดินทางกลับบังกลาเทศ และนำพรรค AL ชนะการเลือกต้ังเม่ือ 29 ธ.ค.2551  

ทำให7ดำรงตำแหน(ง นรม.สมัยท่ี 2 

ปg 2557-2561   - นรม.สมัยท่ี 3 

8 ม.ค. 2561-ปmจจุบัน  - นรม.สมัยท่ี 4 

 

ข"อมูลท่ีน/าสนใจ - ได7รับคำช่ืนชมว(าเป]นผู7สนับสนุนสันติภาพคนสำคัญท้ังในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก เห็นได7จากการแสดงความคิดเห็นใน         

การประชุมระดับระหว(างประเทศหลายคร้ัง โดยเฉพาะการประชุม      

กลุ(มประเทศไม(ฝmกใฝ�ฝ�ายใด (Non-Aligned Movement-NAM) คร้ังท่ี 12 

ท่ีแอฟริกาใต7 เก่ียวกับแนวคิดวัฒนธรรมสันติภาพ ซ่ึงนำไปสู(ข7อมติใน       

ท่ีประชุมสมัชชาใหญ(สหประชาชาติ เร่ืองวัฒนธรรมสันติภาพ (Culture of 

Peace) 

- มุ(งเน7นการให7สิทธิสตรีควบคู(ไปกับการแก7ปmญหาความยากจน โดย

สามารถผลักดันร(างกฎหมายท่ีกำหนดให7สตรีสามารถเข7ามามีบทบาททาง

การเมืองในหน(วยงานท7องถ่ินของรัฐ นำไปสู(การเลือกต้ัง ซ่ึงเปดโอกาสให7

สตรีกว(า 14,000 คน เข7ามาอยู(ในหน(วยงานเหล(าน้ีเม่ือปg 2540 

 

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีบังกลาเทศ 

 

ประธานาธิบดี Mohammad Abdul Hamid  

นรม. Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกลาโหม Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงบริหารรัฐกิจ Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกำลัง พลังงาน และทรัพยากรธรณี Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกิจการเด็กและสตรี Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสงคราม  A. K. M Mozammel Huq 

รมว.กระทรวงการขนส(งทางบกและสะพาน Obaidul Quader 

รมว.กระทรวงเกษตร Muhammad Abdur Razzaque  

รมว.กระทรวงมหาดไทย Asaduzzaman Khan 

รมว.กระทรวงสารสนเทศ Muhammad Hasan Mahmud 

รมว.กระทรวงกฎหมาย ยุติธรรม และกิจการรัฐสภา Anisul Huq 

รมว.กระทรวงการคลัง AHM Mustafa Kamal 

รมว.กระทรวงรัฐบาลท7องถ่ิน การพัฒนาชนบท และสหกรณZ MD.Tazul Islam 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Dipu Moni 

รมว.กระทรวงการต(างประเทศ AK Abdul Momen 

รมว.กระทรวงการวางแผนงาน MA Mannan 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม  Nurul Majid Mahmud Humayun 

รมว.กระทรวงส่ิงทอและปอ Golam Dastagir Gazi 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว Zahid Maleque 

รมว.กระทรวงอาหารและโภชนาการ Sadhan Chandra Majumder 

รมว.กระทรวงพาณิชยZ  Tipu Munshi 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคม Nuruzzaman Ahmed 

รมว.กระทรวงประมงและปศุสัตวZ S.M Rezaul Karim 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล7อม ป�าไม7 และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ Md. Shahab Uddin 

รมว.กระทรวงสวัสดิการเทือกเขาจิตตะกอง Bir Bahadur Ushwe Sing 

รมว.กระทรวงท่ีดิน Saifuzzaman Chowdhury 

รมว.กระทรวงการรถไฟ MD. Nurul Islam Sujan 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี Yeafes Osman 

รมว.กระทรวงไปรษณียZ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ Mustafa Jabbar 
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รมว.กระทรวงสวัสดิการและการจ7างงานในต(างประเทศ Imran Ahmad 

 

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

 (ต.ค.2565)  


