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เมืองหลวง นูร%-ซุลตัน (Nur-Sultan) เปลี่ยนชื่อจากอัสตานาเมื่อ 23 มี.ค.2562 เพื่อเปJนเกียรติแกM 

นายนูร%สุลตาน นาซาร%บาเยฟ ผูQนำแหMงรัฐ (Elbasy) และประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน 

 

ท่ีต้ัง อยูMในภูมิภาคเอเชียกลาง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ต้ังอยูMระหวMางรัสเซียกับอุซเบกิซสถาน 

พ้ืนท่ี 2,724,900 ตร.กม. ใหญMเปJนอันดับ 9 ของโลก และเปJนอันดับ 2 ของกลุMมประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) 

รองจากรัสเซีย (ใหญMประมาณ 5 เทMาของไทย) แบMงเปJน พ้ืนดิน 2,699,700 ตร.กม. และพ้ืนน้ำ 25,200 ตร.กม.    

มีพรมแดนทางบกยาว 13,364 กม.  

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ติดรัสเซีย 

 ทิศตะวันออก ติดจีน  
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 ทิศตะวันออกเฉียงใตQ ติดคีร%กีซสถาน 

 ทิศใตQและตะวันตกเฉียงใตQ ติดเติร%กเมนิสถานและอุซเบกิสถาน 

 ทิศตะวันตก จรดทะเลแคสเปrยนยาว 1,894 กม. 

 

ภูมิประเทศ  ไมMมีทางออกสูMทะเล มีท่ีราบลุMมกวQางใหญMแผMจากแมMน้ำวอลกาทางตะวันตกไปถึงเทือกเขาอัลไต

ทางตะวันออก และมีท่ีราบไซบีเรียทางเหนือ โอเอซิสและทะเลทรายทางใตQ  

 

ภูมิอากาศ  แบบภาคพ้ืนทวีป ฤดูหนาว หนาวจัดอาจถึง -45 องศาเซลเซียส ฤดูรQอน รQอนจัดและแหQงแลQง

อาจมากกวMา 35 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร  19,644,067 คน (ก.ย.2564 ขQอมูลจากเว็บไซต%รัฐบาลคาซัคสถาน) ประกอบดQวย ชาวคาซัค 

(Qazaq) 69.01% รัสเซีย 18.42% อุซเบก 3.29% อุยกูร% 1.48% ยูเครน 1.36% ตาตาร% 1.06% และอ่ืน ๆ  

 

รายละเอียดประชากร  อัตราสMวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปr) 29% (ชาย 15% และหญิง 

14%) วัยรุMน (15-24 ปr) 11.8 % (ชาย 6% และหญิง 5.8%) วัยทำงาน (25-54 ปr) 40.4% (ชาย 20% และ

หญิง 20.4%) วัยเร่ิมชรา (55-64 ปr) 9% (ชาย 4% และหญิง 5%) และวัยชรา (65 ปrข้ึนไป) 8.4% (ชาย 3% 

และหญิง 5.4%) อายุขัยเฉล่ียของประชากร 72.53 ปr อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 67.43 ปr อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 

77.31 ปr อัตราการเกิด 15.38/1,000 คน อัตราการตาย 8.11/1,000 คน อัตราการเพ่ิมประชากร 0.77% 

 

ศาสนา  อิสลาม 70.2% (สMวนใหญMนับถือนิกายซุนนี) คริสต% 26.2% (สMวนใหญMนับถือนิกายรัสเซีย

ออร%ทอดอกซ%) อ่ืน ๆ 0.2% ผูQไมMนับถือศาสนาใด 2.8% และไมMระบุ 0.5%  

 

ภาษา  คาซัค (Qazaq) เปJนภาษาราชการ (ภาษาพูด) 83.1% สามภาษา (คาซัค รัสเซีย อังกฤษ) 22.3% 

ภาษารัสเซียเปJนภาษาราชการอีกภาษาหน่ึง (นิยมใชQดQานธุรกิจและการส่ือสารระหวMางตMาง ชาติพันธุ% และ 

เปJนภาษาพูด) 94.4% 

 

การศึกษา  อัตราการรูQหนังสือ 99.8% 

 

การก0อต้ังประเทศ ชาวคาซัคเปJนเช้ือชาติผสมระหวMางชนเผMาชาวเตอร%กิชและชาวมองโกล ตMอมารัสเซียเขQา

ครอบครองดินแดนแหMงนี้ในศตวรรษที่ 18 และคาซัคสถานกลายเปJนหน่ึงในสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต

เม่ือปr 2479 และเปJนประเทศสุดทQายท่ีประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต ซ่ึงมีผลเม่ือ 16 ธ.ค.2534  
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วันชาติ 25 ต.ค. ซ่ึงเปJนวันครบรอบการรับรองโดยสภานิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยม 

โซเวียตคาซัค เพ่ือแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต เม่ือปr 2533 โดยเม่ือ 7 ก.ย.2565 คาซัคสถานประกาศ

เปล่ียนแปลงวันชาติ จากเดิม 16 ธ.ค. ซ่ึงเปJนวันครบรอบการเร่ิมเปJนเอกราชจากสหภาพโซเวียต เม่ือ 16 ธ.ค.2534  

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปJนประมุขและเปJน            

ผูQบัญชาการทหารสูงสุด นายกรัฐมนตรีเปJนหัวหนQารัฐบาล แบMงเขตการปกครองออกเปJน 17 แควQน (provinces) 

และ 3 เมือง มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ 28 ม.ค.2536 และจัดการลงประชามติรับรัฐธรรมนูญใหมM เมื่อ 

ส.ค.2538 ตMอมาปรับแกQไขอยMางนQอย 6 คร้ัง ไดQแกM ปr 2541 ปr 2550 ปr 2554 ปr 2560 ปr 2562 และลMาสุด

ปr 2565 ซ่ึงเปJนการแกQไขคร้ังใหญMท่ีสุด เพ่ือปฏิรูปประเทศท่ีมีการแกQไขรัฐธรรมนูญ 31 ขQอ และเพ่ิมอีก 2 ขQอ 

จาก 98 ขQอ ท้ังน้ี จัดการลงประชามติใหQมีการแกQไขรัฐธรรมนูญ เม่ือ 5 มิ.ย.2565 โดยมีผลการลงประชามติ

เห็นชอบกวMา 77.18% ของผูQมาใชQสิทธิ 6,163,516 คน จากผูQมีสิทธิ 11 ลQานคน  

 ประธานาธิบดีนูร%สุลตาน นาซาร%บาเยฟ ของคาซัคสถานคนแรก ดำรงตำแหนMงต้ังแตMปr 2533 

ประกาศลาออกเม่ือ 19 มี.ค.2562 พรQอมแตMงต้ังนายคาซึม-โจมาร%ท โทคาเยฟ ประธานรัฐสภา (ในขณะน้ัน) 

รักษาการในตำแหนMงประธานาธิบดี มีผลต้ังแตM 20 มี.ค.2562 กMอนจัดการเลือกต้ังประธานาธิบดีคาซัคสถาน

เม่ือ 9 เม.ย.2562 เล่ือนข้ึนจากกำหนดเดิมใน เม.ย.2563 ซ่ึงนายโทคาเยฟไดQรับเลือกต้ังเปJนประธานาธิบดี

คาซัคสถานคนใหมM (ประธานาธิบดีคนท่ี 2) ดQวยคะแนนเสียง 70.96% จากการเลือกต้ัง 2 รอบ โดยรอบแรก

คัดเลือกผูQสมัครท่ีมีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกมาเลือกต้ังในรอบท่ี 2 (รอบแรกมีผูQสมัคร 7 คน) ท้ังน้ี 

ประธานาธิบดีโทคาเยฟเขQาพิธีรับตำแหนMงเมื่อ 12 มิ.ย.2562 พรQอมกับแตMงตั้งนางดาริกา นาซาร%บาเยฟ 

บุตรสาวคนโตของอดีตประธานาธิบดีนาซาร%บาเยฟ ดำรงตำแหนMงประธานรัฐสภา รวมถึงการประกาศเปล่ียน

ช่ือเมืองหลวงจากอัสตานา (Astana) เปJนนูร%-ซุลตัน (Nur-Sultan) อยMางไรก็ดี มีการเปล่ียนช่ือเมืองกลับมาเปJน

เมืองอัสตานา เม่ือ 17 ก.ย.2565  

 การเปล่ียนแปลงโครงสรQางทางการเมืองคร้ังสำคัญในคาซัคสถานท่ีนำสูMการปฏิรูปประเทศ

ภายใตQการนำของประธานาธิบดีโทคาเยฟ และลดอำนาจอดีตประธานาธิบดีนาซาร%บาเยฟอยMางเดMนชัด เกิดข้ึน

ภายหลังความไมMสงบในคาซัคสถาน เม่ือ ม.ค.2565 (January tragedy) สMงผลใหQมีการเปล่ียนแปลงดQานการ

บริหาร การเมืองและกฎหมาย รวมถึงการเปล่ียนช่ือเมืองหลวง และการลงประชามติแกQไขรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ี 

มีการเล่ือนจัดเลือกต้ังประธานาธิบดีคาซัคสถานใหQเร็วข้ึนจากเดิมกำหนดจัดปr 2567 เปJน 20 พ.ย.2565 ซ่ึงจะ

เปJนการเลือกต้ังภายหลังแกQไขรัฐธรรมนูญขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนMงประธานาธิบดีจาก 5 ปr เปJน 7 ปr  

  ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง มีอำนาจแตMงต้ังและปลด

นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของรัฐสภา ดำรงตำแหนMงไดQเพียงวาระเดียว ระยะเวลา 7 ปr (ณ ต.ค.2565) 

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : เปJนระบบ 2 สภา คือ 1) สภาผูQแทนราษฎร (Mazhilis) มีสมาชิก 107 ท่ีน่ัง 

(98 ท่ีน่ังมาจากการเลือกต้ังโดยตรง และอีก 9 ท่ีน่ังมาจากการเลือกของสมัชชาประชาชนคาซัคสถาน ซ่ึงเปJน

องค%กรที่ปรึกษาของประธานาธิบดี) วาระ 5 ปr การเลือกตั้งครั้งลMาสุดเมื่อ 10 ม.ค.2564 พรรค Nur Otan 

ของประธานาธิบดีนาซาร%บาเยฟชนะดQวยคะแนนเสียง 71.09% (มี ส.ส. 76 คน ลดลงจากการเลือกต้ังเม่ือปr 2559 
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ท่ีไดQรับเลือกจำนวน 84 คน) พรรค Ak Zhol ไดQรับเลือก 10.95% (มี ส.ส. 12 คน) พรรค People's Party 

(ช่ือเดิม Communist People’s Party) ไดQรับเลือก 9.1% (มี ส.ส. 10 คน) และพรรคอ่ืน ๆ ไดQรับเลือกรวม 

8.86% สำหรับการเลือกต้ั งคร้ังตM อไปจะมี ข้ึนในปr  2569 และ 2) วุ ฒิ สภา (Senate) มีสมาชิก 49 ท่ี น่ั ง 

(ประธานาธิบดีแตMงต้ัง 15 ท่ีน่ัง และสภาทQองถ่ินแตMงต้ัง 34 ท่ีน่ัง) วาระ 6 ปr โดยสมาชิกก่ึงหน่ึงตQองเลือกต้ังใหมM   

ทุก 3 ปr การเลือกต้ังคร้ังลMาสุดมีข้ึนเม่ือ 12 ส.ค.2563 ท้ังน้ี คาซัคสถานอยูMระหวMางแกQไขกฎหมายการเลือกต้ัง 

จากเดิมกำหนดข้ันต่ำพรรคการเมืองท่ีมีสิทธิไดQรับท่ีน่ังในสภาผูQแทนราษฎร ตQองไดQรับคะแนนเสียงจาก

ประชาชนไมMต่ำกวMา 7% ใหQเหลือเพียง 5% 

  ฝ�ายตุลาการ : แบMงเปJน ศาลสูง ไดQแกM ศาลฎีกา (44 คน) และศาลรัฐธรรมนูญ (7 คน) 

ประธานาธิบดีเสนอช่ือผูQพิพากษาศาลฎีกาตามคำแนะนำของคณะตุลาการศาลฎีกา และผMานการรับรอง 

จากวุฒิสภา ปกติผูQพิพากษาศาลฎีกาปฏิบัติงานไดQถึงอายุ 65 ปr แตMขยายเวลาไดQถึงอายุ 70 ปr สMวนผูQพิพากษา

ศาลรัฐธรรมนูญ ดำรงตำแหนMงคราวละ 8 ปr นอกจากน้ี ยังมีศาลอ่ืน ๆ ไดQแกM ศาลประจำภูมิภาคและ         

ศาลทQองถ่ิน ท้ังน้ี ระบบศาลของคาซัคสถานใชQระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ท่ีไดQรับอิทธิพลจากระบบ

กฎหมายโรมัน-เยอรมันในทางทฤษฎี และอิทธิพลจากรัสเซียในทางปฏิบัติ Judicial branch 

 พ รรคการเมื อ ง : Amanat (เป ล่ี ยน เม่ื อ  เม .ย .2565 เดิ ม ช่ื อ  Nur Otan (NO) ห รือ  

Light-Fatherland ) เปJนพรรครัฐบาล สMวนพรรคฝ�ายคQานท่ีสำคัญ ไดQแกM Ak Zhol (Bright Path), People's 

Party of Kazakhstan (QKHP) (ช่ื อ เดิม  Communist Party of Kazakhstan, Auyl People's Patriotic 

Democratic Party (Auyl) และ Adal  

 

เศรษฐกิจ คาซัคสถานมีขนาดเศรษฐกิจใหญMท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลาง อุดมไปดQวยทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีสำคัญ อาทิ น้ำมันสำรองท่ีพิสูจน%แลQว ปริมาณ 30,000 ลQานบาร%เรล มากเปJนอันดับ 2 ของโลก รองจาก

สหรัฐฯ ก าซธรรมชาติ แรMธาตุตMาง ๆ เชMน โครเมียม ทองแดง สังกะสี เฉพาะอยMางย่ิงยูเรเนียม โดยเปJนผูQผลิต

และสMงออกอันดับ 1 ของโลกเม่ือปr 2552 ท้ังน้ี ปr 2562 ผลิตมากถึง 43% ของการผลิตโลก อีกท้ังมีความรMวมมือ

กับหลายประเทศ อาทิ รัสเซีย จีน สหรัฐฯ ฝร่ังเศส ญ่ีปุ�น อินเดีย สำหรับปr 2563 ผลิต 23% ของการผลิตโลก 

 คาซัคสถานมีขีดความสามารถทางการเกษตรเพราะมีพ้ืนท่ีกวQางใหญMสำหรับการเพาะปลูก

และทำปศุสัตว% แมQผลิตผลดQานการเกษตรยังไมMสูงนัก การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและแปรรูปรัฐวิสาหกิจระหวMาง 

ปr 2538-2540 สMงผลใหQเศรษฐกิจคาซัคสถานขยายตัวอยMางมาก โดยเติบโตข้ึน 4 เทMาในระหวMางปr 2548-2558 

มีเงินลงทุนโดยตรงจากตMางชาติสูงถึง 215,000 ลQานดอลลาร%สหรัฐ นักลงทุนตMางชาติรายใหญM ไดQแกM  

รัสเซีย สหรัฐฯ จีน และยุโรป สMวนใหญMเปJนการลงทุนดQานพลังงาน  

 เศรษฐกิจของคาซัคสถานพัฒนาอยMางตMอเน่ืองจากการสMงออกน้ำมันและก าซธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมดQานพลังงาน โดยเฉพาะการสMงออกน้ำมันท่ีเปJนรายไดQหลักของประเทศ ซ่ึงมีมูลคMากวMา 60% ของ

การสMงออกท้ังหมด (คาซัคสถานสMงออกน้ำมันผMานทMอสMงหลายเสQนทาง อาทิ ทMอสMงน้ำมันจากแปลง Tengiz 

ทางตะวันตกของคาซัคสถานไปยังเมืองทMา Novorossiysk ริมทะเลดำของรัสเซีย เป¢ดใชQเม่ือปr 2543  

ทMอสMงน้ำมันไปจีนต้ังแตMปลายปr 2548 และเร่ิมสMงออกน้ำมันผMานทMอสMง Baku-Tbilisi-Ceyhan ระหวMาง
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อาเซอร%ไบจาน-จอร%เจีย-ตุรกี เม่ือปr 2551 เพ่ือลดการพ่ึงพารัสเซียในการสMงออกน้ำมัน) แตMการพ่ึงพารายไดQ

จากภาคพลังงานเปJนหลัก ทำใหQสภาพเศรษฐกิจของคาซัคสถานมีความเส่ียงตามความผันผวนของราคาน้ำมัน

ในตลาดโลก คาซัคสถานจึงใหQความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสรQางทางเศรษฐกิจ เพ่ือสMงเสริมการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอยMางย่ังยืน ดQวยการสMงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป£าหมาย ไดQแกM การขนสMง เวชภัณฑ% โทรคมนาคม 

ป¢โตรเคมี และการแปรรูปอาหาร ตามยุทธศาสตร% Kazakhstan 2050 ท่ีประกาศเม่ือ ธ.ค.2555 เพ่ือเปJน    

แนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ท่ีมีเป£าหมายการติดอันดับหน่ึงใน 30 ประเทศแรกของโลก 

ท่ีมีการพัฒนามากท่ีสุดภายในปr 2593 ขณะท่ีต้ังเป£าหมายลดการปลMอยก าซเรือนกระจกใหQถึงระดับความเปJนกลาง

ของคาร%บอน (Carbon neutrality) ภายในปr 2603 

 คาซัคสถานยังประกาศยุทธศาสตร%อ่ืน ๆ เพ่ือสMงเสริมการพัฒนาเปJนระยะ เชMน ยุทธศาสตร%

การลงทุนแหMงชาติระหวMางปr 2561-2565 เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตMางประเทศท่ีขยายตัวตMอเน่ือง (เม่ือปr 2560 

มีมูลคMาประมาณ 156,200 ลQานดอลลาร%สหรัฐ มากกวMาเม่ือปr 2559 มีมูลคMาประมาณ 143,200 ลQานดอลลาร%สหรัฐ) 

และยุทธศาสตร%การสMงออกแหMงชาติระหวMางปr 2561-2565 เพ่ือกระตุQนการสMงออกสินคQาท่ีไมMใชMทรัพยากร    

โดยต้ังเป£าหมายจะเพ่ิมการสMงออกเปJน 2 เทMาของปr 2558 ภายในปr 2568 มีการกำหนดตลาดเป£าหมาย       

การสMงออกไวQ 27 ประเทศ แบMงเปJน 4 กลุMม ตามระดับความสนใจของรัฐบาล ไดQแกM กลุMมท่ีใหQความสำคัญมากท่ีสุด 

กลุMมท่ีใหQความสำคัญมาก กลุMมท่ีใหQความสำคัญ และกลุMมท่ีมีศักยภาพการสMงออกในระยะยาว  

 คาซัคสถานยังพยายามสรQางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดการพ่ึงพาการสMงออก

น้ำมันดQวยการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหMงชาติ ภายใตQวิสัยทัศน% Nurly Zhol (The Path to the Future)  

เม่ือ ก.ย.2557 เพ่ือพัฒนาเสQนทางคมนาคมขนสMงเช่ือมโยงระหวMางเอเชียกับยุโรป ซ่ึงไดQรับอิทธิพลทางความคิด

และแรงผลักดันจากแนวคิดการพัฒนาเสQนทางสายไหมใหมMของจีน โดยคาซัคสถานต้ังเป£าหมายการลงทุนตาม

แผนดังกลMาวสูงกวMา 40,000 ลQานดอลลาร%สหรัฐ ภายในปr 2563 และคาดหวังจะไดQประโยชน%จากการเปJน

เสQนทางขนสMงเช่ือมตMอระหวMางเอเชียกับยุโรป จึงมีความรMวมมือกับหลายประเทศ เชMน จีน และญ่ีปุ�น ในการ

พัฒนาเสQนทางขนสMงสินคQาทางรถไฟ 

 สำหรับแผนพัฒนาโครงการแหMงชาติท่ีประกาศเม่ือปr 2564 กำหนดเป£าหมายระยะกลางถึง        

ปr 2568 ไดQรับการจัดสรรงบประมาณ 15.9 ลQานลQานเทงจาคาซัคสถาน มุMงเนQนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยMางยั่งยืน ไมMต่ำกวMา 5% มุMงการพัฒนา 5 ดQาน ไดQแกM อุตสาหกรรมและนวัตกรรม ศูนย%กลางดQานป¢โตรเคมี

และพลังงาน อุตสาหกรรมดQานธรณีวิทยา และการสMงออกท่ีไมMใชMพลังงาน พรQอมต้ังเป£าหมายการเปJนประเทศ 

“Open economy” และพัฒนาจากอันดับท่ี 93 (ปr  2561) สูM อันดับ 55 ในปr  2568 โดยตัวช้ี วัดดัชนี       

ความซับซQอนทางเศรษฐกิจ (Economic Complexity Index-ECI) ท่ีใชQวัดความหลากหลายของสินคQาท่ี      

แตMละประเทศผลิตไดQ โดยเม่ือปr 2562 อยูMอันดับท่ี 78 

 ธนาคารแหMงชาติคาซัคสถานกำหนดยุทธศาสตร%นโยบายทางการเงิน 2573 (Monetary 

Policy Strategy 2030) ท่ีเผยแพรMเม่ือ 9 มี.ค.2564 มุMงเนQน 3 เป£าหมาย ไดQแกM เสริมความแข็งแกรMงใหQกับ

นโยบายทางการเงิน พัฒนาตลาดการเงินการ และเสริมสรQางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (กระจายการ

สMงออกและลดการพ่ึงพาการนำเขQา และการเพ่ิมวินัยทางการคลัง) ท้ังน้ี รายงานประจำปrภาพรวมการเงิน
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คาซัคสถาน โดยธนาคารแหMงชาติคาซัคสถานปr 2564 เผยแพรMเม่ือ 20 พ.ค.2565 ระบุ อัตราเงินเฟ£อปr 2564 

อยูMท่ี 8.4% และอัตราการเติบโต GDP อยูMท่ี 4% 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : Kazakhstani Tenge (KZT) หรือเทงจาคาซัคสถาน 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารgสหรัฐ :  468.38 KZT : 1 ดอลลาร%สหรัฐ  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  100 KZT : 8.09 บาท (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ต.ค.2565) 

ผลิตภัณฑ%มวลรวมในประเทศ (GDP) : 190,814.27 ลQานดอลลาร%สหรัฐ (ธ.ค.2564 โดย WTO) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  : 3.1% (ต.ค.2565 โดย IMF ขณะท่ีปr 2564 อยูMท่ี 4%) 

รายไดQเฉล่ียตMอหัวตMอปr  :  10,041 ดอลลาร%สหรัฐ (ธ.ค.2564 โดย WTO) 

ทุนสำรองทองคำและเงินตราระหวMางประเทศ : 34.4 ลQานดอลลาร%สหรัฐ (ธ.ค.2564) 

แรงงาน :  9.26 ลQานคน สMวนใหญMอยูMในภาคบริการ 66% สMวนอีก 33% อยูMในภาคเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม (ปr 2564)  

อัตราการวMางงาน  :  4.9% (ธ.ค.2565) 

อัตราเงินเฟ£อ  : 17.7% ขณะท่ีกำหนดเป£าหมายเงินเฟ£อ 4-6% (ต.ค.2565) 

ดุลการคQาระหวMางประเทศ :  ไดQเปรียบดุลการคQา 20,673 ลQานดอลลาร%สหรัฐ (ธ.ค.2564) 

มูลคMาการสMงออก :  60,336 ลQานดอลลาร%สหรัฐ (ธ.ค.2564) 

สินคQาสMงออก :  น้ำมันและก าซธรรมชาติ โลหะจำพวกเหล็ก เคมีภัณฑ% เคร่ืองจักรกล ธัญพืช ขนสัตว% เน้ือสัตว% 

ถMานหิน 

คูMคQาสMงออกท่ีสำคัญ :  อิตาลี 18% จีน 12% เนเธอร%แลนด% 11% รัสเซีย 10% ฝร่ังเศส 6% (ส.ค.2564) 

มูลคMาการนำเขQา :  39,663 ลQานดอลลาร%สหรัฐ (ธ.ค.2564) 

สินคQานำเขQา :  เคร่ืองจักรและอุปกรณ% ผลิตภัณฑ%จากโลหะ ผลิตภัณฑ%อาหาร 

คูMคQานำเขQาท่ีสำคัญ :  รัสเซีย 34% จีน 17% เยอรมนี 5.1% สหรัฐฯ 4.3% อิตาลี 3% (ส.ค.2564) 

ทรัพยากรธรรมชาติ :  น้ำมัน ก าซธรรมชาติ ถMานหิน แรMยูเรเนียม แรMเหล็ก แรMแมงกานีส แรMโครเมียม ทองคำ 

นิกเกิล โคบอลต% ทองแดง โมลิบดีนัม ตะก่ัว สังกะสี และบอกไซต% 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร :  การจัดกำลังทัพและอาวุธยุทโธปกรณ%ของคาซัคสถานสMวนใหญMตกทอดมาต้ังแตM

สมัยสหภาพโซเวียต จัดต้ัง กห.คาซัคสถาน เม่ือปr 2535 มีการปรับปรุงและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ%ใหมMเขQา

ประจำการตMอเน่ือง โดยการนำเขQาจากรัสเซียกวMา 80% สำหรับความรMวมมือทางทหารมีความใกลQชิดกับรัสเซีย  

ใหQสัตยาบันขQอตกลงกับรัสเซียในการจัดต้ังเขตป£องกันภัยทางอากาศรMวมระหวMางสองประเทศเม่ือ พ.ค.2557 และ

รMวมฝªกรบในกรอบขององค%การความรMวมมือเซ่ียงไฮQ (Shanghai Cooperation Organization-SCO) และ 

กรอบองค%กรสนธิสัญญาความม่ันคงรMวมกัน (Collective Security Treaty Organization-CSTO) รัสเซีย
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สนับสนุนดQานยุทโธปกรณ%และการป£องกันทางอากาศแกMคาซัคสถาน เชMน เฮลิคอปเตอร% ระบบป£องกันภัยทางอากาศ 

และรถหุQมเกราะ สMวนการปรับปรุงโครงสรQางเหลMาทัพยังลMาชQา การประจำการกำลังพลสMวนใหญMอยูMทางภาค

ตะวันออก เกือบท้ังหมดอยูMท่ีอัลมาตี ท้ังน้ี ในกลุMมประเทศเอเชียกลาง คาซัคสถานมีกำลังทางทหารใหญMเปJน

อันดับ 2 รองจากอุซเบกิสถาน  

 ปr 2565 คาซัคสถานเพ่ิมงบประมาณดQานกลาโหม เน่ืองจากป¬จจัยกระตุQนจากความขัดแยQง

รัสเซียกับยูเครน อีกท้ังคาซัคสถานประกาศหลักนิยมทางทหารฉบับแกQไข เม่ือ 12 ต.ค.2565 ซ่ึงเปJนการแกQไข

เพ่ิมเติมจากฉบับ 29 ก.ย.2560 บMงช้ีการรวมศูนย%อำนาจดQานความม่ันคง โดยอQางผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ%

ความไมMสงบในคาซัคสถานหQวง ม.ค.2565 โดยมุMงเนQนย้ำหลักนิยมทางทหารมีเพ่ือสนับสนุนนโยบายการ

ตMางประเทศ และนโยบายความม่ันคงของชาติ นอกจากน้ี เพ่ิมการใหQความสำคัญตMอสถานการณ%ความม่ันคง  

ในตMางประเทศและเทคโนโลยีทางทหารท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว การเพ่ิมขีดความสามารถการป£องกันประเทศ 

โดยอาจมีการปรับโครงสรQางเขตรับผิดชอบทางทหาร รวมถึงขยายภารกิจกองทัพดQานการป£องกันทางไซเบอร% 

 ยุทโธปกรณgสำคัญ :  

 กำลังพลรวม : ปr 2565 จำนวน 45,000 นาย งบประมาณดQานการทหารปr 2565 เพ่ิมข้ึน 1.5 

เทMา หรือประมาณ 918 ลQานดอลลาร%สหรัฐ จากเดิมประมาณ 1,733 ลQานดอลลาร%สหรัฐ  

 ทบ.  20,000 นาย แบMงเปJน 4 มณฑลทหาร ไดQแกM  อัสตานา ตะวันออก ตะวันตก และใตQ  

ยุทโธปกรณ%สำคัญ ไดQแกM ถ.หลัก (MBT) T-72BA 300 คัน ยานลาดตระเวน (RECCE) 100 คัน (รุMน BRDM-2 

40 คัน และ BRM-1 60 คัน) ยานรบทหารราบหุQมเกราะ (IFV) 607 คัน (รุMน BMP-2, BTR-80A) ยานลำเลียงพล

หุQมเกราะ แบบ APC 432 คัน (รุMน MT-LB, BTR-3E, BTR-80 และ Arlan) แบบ AUV ไมM ต่ำกวMา 17 คัน  

(รุMน Cobra; SandCat) รถลากจูงสะเทินน้ำสะเทินบกอเนกประสงค%รุMน MT-LB เคร่ืองปลMอยขีปนาวุธ MSL  

ไมMต่ำกวMา 3 ระบบ (รุMน SP BMP-T; HMMWV, MANPATS 9K111 Fago) ป±นตMอตQานรถถังลำกลQองขนาด  

11 มม. 68 คัน (รุMน MT-12/T-12) ป±นใหญM 611 กระบอก (แบบ SP, TOWED, GUN/MOR, MRL, MOR) 

อาวุธปลMอยพ้ืนสูMพ้ืน Tochka (SS-21 Scarab) 12 ชุด 

 ทร. 3,000 นาย มีเรือลาดตระเวนและเรือตรวจการณ%ชายฝ¬²ง 14 ลำ (แบบ PCGM, PCC, 

PBF, PB) เรือขุดทุMนระเบิด 1 ลำ (รุMน Alatau) เรือสำรวจ 1 ลำ (รุMน Zhaik) และยานรบหุQมเกราะสะเทินน้ำ

สะเทินบก 70 คัน (รุMน BTR-82A) 

 ทอ. 12,000 นาย มี บ.รบ รวม 113 เค ร่ือง เปJน บ.ขับไลM  45 เค ร่ือง (แบบ MiG-29 

Fulcrum 12 เครื่อง MiG-29UB Fulcrum 2 เครื่อง และ MiG-31/MiG-31BM Foxhound 31 เครื่อง) 

บ.ขับไลM/โจมตีภาคพื้นดิน 54 เคร่ือง (แบบ MiG-27 Flogger D, MiG-23UB Flogger C, Su-27 Flanker, 

Su-27UB Flanker และ Su-30SM) และ บ.โจมตี 14 เคร่ือง (แบบ Su-25 Frogfoot และ Su-25UB Frogfoot) 

บ.ลาดตระเวน/สอดแนมแบบ An-30 Clank 1 เคร่ือง บ.ขนสMง 19 เคร่ือง และ บ.ฝªก 19 เคร่ือง (แบบ L-39 

Albatros และ Z-242L) สMวน ฮ.โจมตี 32 เคร่ือง (แบบ Mi-24V Hind และ Mi-35M Hind)  ฮ.อเนกประสงค% 

26 เคร่ือง (แบบ Mi-17V-5 Hip 20 เคร่ือง และ Mi-171Sh Hip 6 เคร่ือง) ฮ.ขนสMง 16 เคร่ือง (แบบ Mi-26 

Halo 4 เคร่ือง Bell-205 (UH-1H Iroquois) 4 เคร่ือง และ H145 จำนวน 8 เคร่ือง) อากาศยานไรQคนขับ
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ขนาดใหญM 2 ลำ (รุMน Wing Loong พัฒนาโดยจีน) ระบบตMอตQานอากาศยานจากพ้ืนสูMอากาศไมMต่ำกวMา 40 

ระบบ (ระยะไกล รุMน S-200, S-300, S-300PS กลาง รุMน 2K11 Krug, S-75M Volkhov ใกลQ รุMน 2K12 Kub,  

S-125 Neva, 9K35 Strela-10) ระบบอากาศสูMอากาศ ระบบจรวดนำวิถี (รุMน R-60, R-73) ระบบนำทาง 

เรดาห% (รุMน R-27, R-33, R-77) ระบบอากาศสูMพ้ืน (รุMน Kh-23, Kh-25, Kh-27, Kh-29, Kh-58)  

 กห.  4,000 นาย 

  กำลังก่ึงทหาร  32,000 นาย แบMงเปJนกองกำลังรักษาความม่ันคงประจำ มท. 20,000 นาย  

กองกำลังรักษาความปลอดภัยรัฐบาล 2,500 นาย และกองกำลังรักษาชายแดนประมาณ 9,000 นาย โดยมี บ. 7 

เคร่ือง (รุMน An-26 Curl, An-74T, An74TK, SSJ-100) ฮ. 15 เคร่ือง (รุMน Mi-171, Mi171Sh) มีเรือลาดตระเวนและ

เรือตรวจการณ%  22 ลำ (รุMน Almaty, Sardar, Zhuk, Aibar, FC-19, Saygak) นอกจากน้ี ยังสMงทหารรMวมกับ

สหประชาชาติประจำในซาฮาราตะวันตก (MINURSO) และเลบานอน (UNIFIL) และรMวมกับองค%การวMาดQวย

ความม่ันคงและความรMวมมือในยุโรปประจำในยูเครนและมอลโดวา 

 

ปoญหาด#านความม่ันคง  

  ป¬ญหาภายในประเทศท่ีอยูMในชMวงเปล่ียนผMานอำนาจ บMงช้ีจากความไมMสงบภายในคาซัคสถาน 

ระหวMาง 2-11 ม.ค.2565 ซ่ึงรุนแรงท่ีสุดในรอบ 30 ปr รัฐบาลคาซัคสถานดำเนินคดีและจับกุมผูQประทQวง 

อยMางนQอย 9,900 คน โดยใชQกฎหมายตMอตQานการกMอการรQาย ท้ังน้ี มีผูQเสียชีวิตอยMางนQอย 217 คน (รวมท้ังฝ�าย

เจQาหนQาท่ีและผูQกMอเหตุ) สำหรับตQนเหตุการประทQวงเกิดจากความไมMพอใจรัฐบาลท่ีข้ึนราคาก าซ LPG ใน

ประเทศ เม่ือ 1 ม.ค.2565 อยMางไรก็ดี ประธานาธิบดีโทคาเยฟ ใชQเปJนขQออQางในการลดอิทธิพลอดีต

ประธานาธิบดีนาซาร%บาเยฟ พรQอมดำเนินคดีกับนาย Karim Massimov ประธานคณะกรรมาธิการความม่ันคง

แหM งชาติ (National Security Committee) ขQอหากบฏ และนำสูMการปฏิ รูปประเทศ โดยการแกQ ไข

รัฐธรรมนูญ รวมถึงการปรับโครงสรQางหนMวยงานดQานความม่ันคงใหมMใหQสามารถถMวงดุลกันมากข้ึน 

 กMอนหนQาน้ี ภัยคุกคามสMวนใหญMมาจากการแพรMขยายแนวคิดสุดโตMงทางศาสนาและกลุMมกMอการรQาย 

โดยเฉพาะกลุMม Islamic State (IS) เน่ืองจากมีชาวคาซัคไปรMวมกับกลุMม IS ท่ีซีเรียและอิรัก ซ่ึงทางการคาซัคสถาน

กังวลวMา กลุMมคนเหลMาน้ีอาจนำแนวคิดนิยมความรุนแรงกลับมาเผยแพรMและกMอเหตุในคาซัคสถาน จึงพยายามสกัดก้ัน

การกMอเหตุดQวยการจับกุมผูQจัดหาสมาชิกและเผยแพรMแนวคิด และผูQเดินทางไปรMวมรบ โดยใชQวิธีการทางกฎหมาย 

และการใชQกำลังหากขัดขวาง/ตMอสูQ เชMน คาซัคสถานออกกฎหมายตัดสิทธิความเปJนพลเรือนสำหรับประชาชนท่ี    

ทำผิดในคดีท่ีเก่ียวกับการกMอการรQายและความม่ันคงแหMงชาติ (จัดหา เขQารMวม กระทำการท่ีเปJนภัยตMอผลประโยชน%

สำคัญของชาติ หรือวางแผนสังหารประธานาธิบดี) เม่ือ 11 ก.ค. 2560 ตลอดจนวางแผนเพ่ิมงบประมาณ 4 เทMา  

หรือ 837 ลQานดอลลาร%สหรัฐ ในหQวงปr 2561-2565 เพ่ือใชQในภารกิจตMอตQานการกMอการรQาย 

 นอกจากน้ี ปr 2564 แมQคาซัคสถานไมMมีพรมแดนติดกัน แตMก็เฝ£าระวังและใหQความชMวยเหลือ

แกMประเทศในกลุMมเอเชียกลางท่ีไดQ รับผลกระทบจากสถานการณ%ในอัฟกานิสถาน อีกท้ังคาซัคสถาน 

มีบทบาทสนับสนุนกลไกขององค%การสหประชาชาติ (United Nations-UN) อาทิ การจัดต้ัง สนง. UN ช่ัวคราว 

ในคาซัคสถาน เพ่ือรองรับ จนท.ท่ีตQองยQายออกจากอัฟกานิสถาน 
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สมาชิกองคgการระหว0างประเทศ เขQารMวมในองค%การระหวMางประเทศ ไดQแกM ADB, CICA, CIS, CSTO, EAEC, 

EAPC, EBRD, ECO, EAEU, EITI (candidate), FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, 

IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, INYERPOL, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM (ผูQ สังเกตการณ% ), 

NSG, OAS (ผูQ สั งเกตการณ% ), OIC, OPCW, OSCE, OTS, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม มีทM าอากาศยาน 96 แหMง เสQนทางรถไฟระยะทาง 16,614 กม. ถนน

ระยะทาง 95,409 กม. ทMอขนสMง condensate (ก าซธรรมชาติ) 658 กม. ทMอขนสMงก าซยาว 15,256 กม. 

ทMอขนสMงน้ำมัน 8,013 กม. ทMอขนสMงน้ำมันสำเร็จรูปยาว 1,095 กม. และทMอขนสMงน้ำยาว 1,975 กม. 

ดQานโทรคมนาคม มีโทรศัพท%พ้ืนฐาน 3,697,300 เลขหมาย โทรศัพท%เคล่ือนท่ี 26,473,000 เลขหมาย จำนวน  

ผูQ ใชQ อิน เทอร% เน็ต 14,100,751 คน (ก.ค. 2559) รหัสอินเทอร% เน็ต .kz สำหรับผูQ ใหQบ ริการเครือขMาย

โทรศัพท%เคล่ือนท่ีรายใหญM ไดQแกM Kcell and Activ, Beeline, Tele2 และ Altel  

 สำหรับเบอร%สำคัญ ไดQแกM สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอัสตานา +7 (7172) -797753 

หรือ +7 (7172) 926440 หมายเลขโทรศัพท%เคล่ือนท่ีเจQาหนQาท่ีกงสุล กรณีเหตุดMวน/ฉุกเฉิน +7 778 397 8123 

ตลอด 24 ชม. สำหรับเบอร%ทQองถ่ินตำรวจ 102 ดับเพลิง 101 รถพยาบาล 103 เหตุเรMงดMวนก าซ 104 และ

บริการชMวยเหลือทางจิตวิทยา 150 

 

การเดินทาง  กMอนสถานการณ%การแพรMระบาดโรคของโรค COVID-19 มีเท่ียวบินตรงของสายการบินแอร%     

อัสตานา ระหวMางกรุงเทพฯ-นูร%-สุลตาน 3 คร้ังตMอสัปดาห% และกรุงเทพฯ-อัลมาตี 5 คร้ังตMอสัปดาห% (ฤดูหนาวเพ่ิม

อีก 2 คร้ังตMอสัปดาห%) ใชQเวลาบินประมาณ 7-8 ชม. โดยมีนักทMองเท่ียวชาวคาซัคเยือนไทยเฉล่ียปrละ 60,000-

70,000 คนตMอปr สำหรับหQวง ต.ค.2564 สายการบินแอร%อัสตานาเพ่ิมการใหQบริการเสQนทางอัลมาตี-ภูเก็ต จำนวน    

2 คร้ังตMอสัปดาห% ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย% และ พ.ย. 2564 เพ่ิมเท่ียวบินเปJนจำนวน 4 คร้ังตMอสัปดาห%  

 ท้ังน้ี ปr 2565 กลับมาใหQบริการเท่ียวบินกรุงเทพฯ-อัลมาตี 5 คร้ังตMอสัปดาห% (ยกเวQนอังคารและ

พฤหัสบดี) และมีแผนใหQบริการรายวันหQวง พ.ย.2565 โดยออกจากอัลมาตี เวลาประมาณตี 1.10 น. ถึงกรุงเทพฯ 

เวลาประมาณ 8.55 น. และเท่ียวบินจากกรุงเทพฯ เวลาประมาณ 10.05 น. ถึงอัลมาตีประมาณ 16.35 น. 

 

สถานการณgสำคัญท่ีน0าติดตาม   

 1) การปฏิรูปประเทศ เฉพาะอยMางย่ิงนโยบายระหวMางประเทศ การเปล่ียนผMานอำนาจจากผูQนำ

รุMนท่ี 1 (อดีตประธานาธิบดีนาซาร%บาเยฟ) สูMผูQนำรุMนท่ี 2 (ประธานาธิบดีโทคาเยฟ) ของคาซัคสถานอยMางสมบูรณ%  

 2) การแสดงบทบาทในเวทีระหวMางประเทศตMอการรับมือสถานการณ%ในอัฟกานิสถาน ท้ังใน

ฐานะประเทศท่ีมีบทบาทนำในกลุMมประเทศเอเชียกลาง ท่ีมีนโยบายมุสลิมสายกลาง 

 3) การขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหมMท่ีมีอุซเบกิสถานเปJนคูMเปรียบเทียบในกลุMมประเทศเอเชียกลาง  
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 4) การรักษาสมดุลความสัมพันธ% ระดับทวิภาคีกับรัสเซีย จีน สหรัฐฯ และประเทศในยุโรป 

รวมถึงระดับพหุภาคี อาทิ บทบาทในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union-EAEU) รMวมกับ

รัสเซีย เบลารุส อาร%เมเนีย และคีร%กีซสถาน กรอบความรMวมมือระหวMางกลุMม 5 ประเทศเอเชียกลาง กับสหรัฐฯ 

USA and 5 Central Asian Foreign Ministers หรือ C5+1 (สหรัฐฯ คาซัคสถาน คีร%กีซสถาน ทาจิกิสถาน 

เติร%กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน) ท้ังน้ี คาซัคสถานเปJนหน่ึงในประเทศท่ีไดQรับผลกระทบจากความขัดแยQงรัสเซีย

กับยูเครนหQวงปr 2565 ท้ังเชิงบวกและลบ อาทิ การเปJนแหลMงรับการยQายการลงทุนจากประเทศตMาง ๆ ท่ีออกจาก

รัสเซีย การเปJนทางผMานหรือแหลMงพักพิงหQวงชายชาวรัสเซียหลบหนีการระดมพลเพ่ือสูQรบกับยูเครน 

 

ความสัมพันธgไทย-คาซัคสถาน  

 ดQานการทูต ไทยสถาปนาความสัมพันธ%ทางการทูตกับคาซัคสถานเม่ือ 6 ก.ค.2535 ไทยมี 

สอท. ณ อัสตานา และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เมืองอัลมาตี สMวนคาซัคสถานมี สอท. ท่ีกรุงเทพฯ และ 

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิคาซัคสถานประจำ จ.ชลบุรี นอกจากน้ี เม่ือ 11 พ.ค.2559 ครม.อนุมัติการเป¢ดสถาน

กงสุลกิตติมศักด์ิคาซัคสถานประจำกรุงเทพฯ และแตMงต้ังนายกำพล ศุภรสหัสรังสี ดำรงตำแหนMงกงสุล

กิตติมศักด์ิประจำ จ.ชลบุรี (โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 8 จังหวัด ไดQแกM จ.ชลบุรี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี 

จ.สระแกQว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด) สMวนกระทรวงพาณิชย%แตMงต้ังนางสาวไอกุล สุลตาโนวา 

(Miss Aigul Sultanova) เปJน Trade Representative ณ อัสตานา คาซัคสถาน เร่ิมปฏิบัติภารกิจเม่ือ 15 ธ.ค.2559 

เพ่ือเรMงรัดการสMงออกสินคQาและบริการ และสMงเสริมการลงทุนของไทยในคาซัคสถาน สำหรับปr 2564 สถาน

กงสุลกิตติมศักด์ิคาซัคสถาน จ.ภูเก็ต เร่ิมเป¢ดทำการอยMางเปJนทางการ โดยมีนายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ดำรง

ตำแหนMงกงสุลกิตติมศักด์ิคนแรกประจำ จ.ภูเก็ต 

 ดQานการเมือง ไทยและคาซัคสถานมีการแลกเปล่ียนการเยือนกันหลายคร้ัง โดยประธานาธิบดี

คาซัคสถานเยือนไทย เม่ือปr 2536 และ นรม.ไทยเยือนคาซัคสถาน เพ่ือรMวมประชุมสุดยอด CICA คร้ังท่ี 2  

เม่ือปr 2549 สำหรับการประชุมผูQนำ CICA คร้ังลMาสุด ระหวMาง 12-13 ต.ค.2565 ท่ีกรุงอัสตานา คาซัคสถาน  

นายวิชาวัฒน% อิศรภักดี ผูQชMวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการตMางประเทศ ในฐานะผูQแทนพิเศษของ

นายกรัฐมนตรีไทย เขQารMวมโดยมีการออกแถลงการณ%รMวม Astana Statement of CICA Transformation 

ระหวMางประเทศสมาชิก รวมถึงไทย เม่ือ 13 ต.ค.2565 ซ่ึงมุMงยกระดับกรอบการประชุม CICA ใหQเปJนองค%การ

ระหวMางประเทศ อีกท้ัง มีการหารือทวิภาคีกับนาย Adil Tursynov รัฐมนตรีชMวยวMาการกระทรวงการ

ตMางประเทศของคาซัคสถาน 

 นอกจากน้ี ไทยและคาซัคสถานมีการประชุมคณะกรรมาธิการรMวมเพ่ือความรMวมมือทวิภาคี

ไทย-คาซัคสถาน (Joint Commission for Bilateral Cooperation-JC) เปJนเวทีในการทบทวน ติดตาม และ

ผลักดันความรMวมมือทวิภาคีในมิติตMาง ๆ มีการประชุมรMวมกันมาแลQว 3 คร้ังคือ คร้ังท่ี 1 หQวง 21-22 ต.ค.2545 

ท่ีอัสตานา คร้ังท่ี 2 หQวง 21-22 มิ.ย.2555 ท่ีกรุงเทพฯ และคร้ังท่ี 3 หQวง 21-22 มิ.ย.2560 ท่ีอัสตานา ซ่ึงครบรอบ 

25 ปr การสถาปนาความสัมพันธ%ทางการทูตระหวMางไทยกับคาซัคสถาน สMวนกิจกรรมครบรอบ 30 ปr เมื่อ

ปr 2565 มีการจัดกิจกรรมโครงการแขMงชกมวยไทยระหวMางนักมวยชาวไทยกับนักมวยคาซัคสถาน 
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โครงการเทศกาลภาพยนตร%ไทยในภูมิภาคเอเชียกลาง และโครงการจับคูMธุรกิจแบบออนไลน%ระหวMาง   

นักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจคาซัคสถาน 

 ไทยเขQารMวมงาน Astana Expo 2017 ที ่คาซัคสถาน ระหวMาง 10 มิ.ย.-10 ก.ย.2560 

ภายใตQแนวคิด “Future Energy” คาซัคสถานสนับสนุนไทยในการสมัครเปJนสมาชิก CICA ซ่ึงเปJนกรอบการ

ประชุมเพ่ือสMงเสริมความม่ันคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียท่ีคาซัคสถานริเร่ิมข้ึน โดยไทยเขQาเปJนสมาชิก 

CICA เม่ือ ต.ค.2547 ขณะท่ีไทยสนับสนุนคาซัคสถานเขQาเปJนสมาชิกความรMวมมือเอเชีย (Asia Cooperation 

Dialogue-ACD) โดยท่ีประชุมฯ มีมติเปJนเอกฉันท%รับคาซัคสถานเขQาเปJนสมาชิกระหวMางการประชุมรัฐมนตรี ท่ี 

จ.เชียงใหมM เมื่อ 21 มิ.ย.2546 นอกจากนี้ คาซัคสถานขอรับการสนับสนุนจากไทยในการสมัครเปJนสมาชิก 

ASEAN Regional Forum (ARF)  

 ดQานเศรษฐกิจ คาซัคสถานเปJนคูMคQาท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดในเอเชียกลางของไทย การคQา

ระหวMางไทยกับคาซัคสถาน หQวง ม.ค.-ธ.ค.2562 มีมูลคMา 109.6 ลQานดอลลาร%สหรัฐ เพ่ิมจากปr 2561 ท่ีมีมูลคMา 

92.67 ลQานดอลลาร%สหรัฐ (ไทยสMงออก 119,400 ดอลลาร%สหรัฐ นำเขQา 129 ลQานดอลลาร%สหรัฐ) สินคQาสMงออก

ของไทยไปคาซัคสถาน ไดQแกM รถยนต%และช้ินสMวนยานยนต% เคร่ืองพิมพ% โทรศัพท% เคร่ืองจักรกล โพลิเมอร% และ

สินคQาปลีกสำเร็จรูป สMวนสินคQานำเขQาจากคาซัคสถาน ไดQแกM สินแรMโลหะ แรMธาตุ เคมีภัณฑ% ดQายและเสQนใย 

ผลิตภัณฑ%สิ่งทอ ไทยลงทุนในคาซัคสถาน 2.2 ลQานดอลลาร%สหรัฐ ขณะที่คาซัคสถานลงทุนในไทย 8.4 

ลQานดอลลาร%สหรัฐ ป¬จจุบันคาซัคสถานมีการลงทุนดQานการทMองเท่ียวท่ี จ.ภูเก็ต มูลคMาประมาณ 155 ลQานบาท 

โดยขอรับการสMงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสMงเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับแรงงานไทยใน

คาซัคสถานเม่ือปr 2558 มีจำนวน 193 คน สMวนใหญMทำงานท่ีเมือง Atyrau และ Aktau ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน 

ผูQประกอบอาหารและพนักงานสปาในเมืองใหญMของคาซัคสถาน มีนักทMองเท่ียวคาซัคสถานในไทย 57,236 คน 

ปr 2560 (เพ่ิมข้ึน 19%) สรQางรายไดQ 3,727 ลQานบาท  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวMางไทยกับคาซัคสถาน ไดQแกM ความตกลงวMาดQวยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการ

รMวมวMาดQวยความสัมพันธ%ทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน (21 ก.ค.2536) ความตกลงวMาดQวยบริการเดินอากาศไทย-

คาซัคสถาน (3 พ.ค.2539) โดยผลการเจรจาการบินระหวMางผูQแทนเม่ือ 7 ส.ค.2561 ไดQจัดทำบันทึกความเขQาใจ 

(MOU) ตกลงปรับปรุงสิทธิการบิน และขQอบทเพ่ือเพ่ิมโอกาสการบินระหวMางกัน ความตกลงความรMวมมือดQาน

การคQาและการลงทุนระหวMางสภาหอการคQาแหMงประเทศไทยกับหอการคQาและอุตสาหกรรมคาซัคสถาน (29 

ส.ค.2546) พิธีสารวMาดQวยความรMวมมือระหวMางกระทรวงการตMางประเทศไทย-คาซัคสถาน (20 ต.ค.2547) บันทึก

ความเขQาใจวMาดQวยการสถาปนาความสัมพันธ%บQานพ่ีเมืองนQองเมืองพัทยาและเมืองชิมเคนท% (ปr 2545) ความตก

ลงวMาดQวยการสถาปนาความสัมพันธ%ระหวMางอัสตานาและกรุงเทพฯ (บQานพ่ีเมืองนQอง) บันทึกความเขQาใจวMาดQวย

ความรMวมมือดQานขQาราชการพลเรือนไทย-คาซัคสถาน (ปr 2547) ไทยและคาซัคสถานลงนามขQอตกลงวMาดQวย

การยกเวQนการตรวจลงตราสำหรับผูQถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ 

(ก.ค.2560) และการลงนามความรMวมมือโครงการกMอสรQางสายสMงก าซระยะท่ี 5 (เฟส 2 ระยะทางยาว 200 กม.) 

ระหวMาง บมจ.ปตท. กับ บจ.KazStroyService ของคาซัคสถาน เม่ือ 27 มิ.ย.2561  

------------------------------------------------- 
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นายคาซึม-โจมารgท โทคาเยฟ 

(Kassym-Jomart Kemelyevich Tokayev) 

 

ตำแหน0ง  ประธานาธิบดีคาซัคสถาน  

 

เกิด 17 พ.ค.2496 (อายุ 69 ปr/ปr 2566) ท่ีเมืองอัลมาตี  

 

สถานภาพ -  สมรสกับนาง Nadezhda Tokayeva แตMหยMารQางแลQว  

 -  มีบุตรชาย 1 คน  

 

การศึกษา  

ปr 2513 -  เขQารับการศึกษาท่ี Moscow State Institute of International Relations  

-  ขณะเปJนนักศึกษาปrท่ี 5 เขQารMวมโครงการฝªกงานท่ี สอท.สหภาพโซเวียต  

 ท่ีจีน เปJนเวลา 6 เดือน 

ปr 2518 -  สำเร็จการศึกษาจาก Moscow State Institute of International Relations 

 -  ความสามารถดQานภาษา เช่ียวชาญภาษารัสเซีย จีน และอังกฤษ รวมถึงความรูQภาษาฝร่ังเศส  

 

ประวัติการทำงาน 

ปr 2518 - ทำงานท่ีกระทรวงการตMางประเทศสหภาพโซเวียต (ในขณะน้ัน) และไปประจำการท่ี  

  สอท.สหภาพโซเวียตประจำสิงคโปร% เปJนเวลา 4 ปr  

ปr 2522 - กลับมาทำงานท่ีกระทรวงการตMางประเทศสหภาพโซเวียต  

ปr 2526 - ฝªกอบรมหลักสูตรท่ี Beijing Language Institute  

ปr 2527-2528 -  กลับมาทำงานท่ีกระทรวงการตMางประเทศสหภาพโซเวียต  

-  ประจำการท่ี สอท.สหภาพโซเวียตประจำป¬กก่ิง ดำรงตำแหนMงเลขานุการโท เลขานุการเอก 

 และท่ีปรึกษา ตามลำดับ จนถึงปr 2534  
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ปr 2534 -  ข้ึนทะเบียนสถาบันการทูตของกระทรวงการตMางประเทศสหภาพโซเวียตในมอสโก  

  พรQอมกับฝªกอบรมหลักสูตรนักการทูตอาวุโส  

 -  เคยดำรงตำแหนMงประธานสมาคมเทเบิลเทนนิสแหMงคาซัคสถานเปJนเวลา 13 ปr 

 

ประวัติทางการเมือง 

ปr 2535 - ดำรงตำแหนMง รมช.กระทรวงการตMางประเทศคาซัคสถาน  

ปr 2536 - ดำรงตำแหนMง รมช.กระทรวงการตMางประเทศคาซัคสถาน คนท่ี 1  

ปr 2537-2542 - ดำรงตำแหนMง รมว.กระทรวงการตMางประเทศคาซัคสถาน คร้ังท่ี 1  

มี.ค.2542 - ดำรงตำแหนMงรอง นรม.คาซัคสถาน  

1 ต.ค.2542 -  ดำรงตำแหนMง นรม.คาซัคสถาน คนท่ี 4 กMอนประกาศลาออกจากตำแหนMงเม่ือ 28 ม.ค.2545  

ปr 2545-2550 - ดำรงตำแหนMง รมว.กระทรวงการตMางประเทศคาซัคสถาน คร้ังท่ี 2  

11 ม.ค.2550 -  ดำรงตำแหนMงประธานรัฐสภาคาซัคสถาน คนท่ี 4 วาระท่ี 1 (11 ม.ค.2550-15 เม.ย.2554)  

12 มี.ค.2554  -  ดำรงตำแหนMงรองเลขาธิการสหประชาชาติ ทำหนQาท่ีผูQอำนวยการสำนักงานเลขาธิการ 

    สหประชาชาติท่ีเจนีวา สวิตเซอร%แลนด% เปJนเวลากวMา 2 ปr (ถึง 16 ต.ค.2556)  

16 ต.ค.2556 - ดำรงตำแหนMงประธานรัฐสภา วาระท่ี 2 (16 ต.ค.2556-19 มี.ค.2562)  

20 มี.ค.2562 - ดำรงตำแหนMงประธานาธิบดีคาซัคสถานเปJนการช่ัวคราวภายหลังประธานาธิบดี 

   นาซาร%บาเยฟประกาศลาออกจากตำแหนMง เม่ือ 19 มี.ค.2562  

9 มิ.ย.2562 - ไดQรับเลือกต้ังเปJนประธานาธิบดีคาซัคสถาน คนท่ี 2 ในสังกัดพรรค Nur Otan ซ่ึงเปJน 

   พรรครัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีนาซาร%บาเยฟ ดQวยคะแนนเสียง 70.96% ซ่ึงเปJน 

   การเลือกต้ังรอบท่ี 2 ตามกฎหมายเลือกต้ังของคาซัคสถาน (รอบแรกจัดเลือกต้ังเม่ือ  

   23 เม.ย.2562) 

12 มิ.ย.2562 - พิธีสาบานตนเขQารับตำแหนMงของประธานาธิบดีนายคาซึม-โจมาร%ท โทคาเยฟ  

  ของคาซัคสถาน 

20 พ.ย.2565 - ชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 และดำรงตMออีก 7 ปr 

------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีคาซัคสถาน 

 

ประธานาธิบดี   Kassym-Jomart Tokayev  

นรม.  Alikhan Smailov* 

รอง นรม.คนท่ี 1  Roman Sklyar* 

รอง นรม. และ รมว.รมว.กระทรวงการตMางประเทศ  Tleuberdi Mukhtar Beskenuly* 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการคลัง  Zhamaubayev Yerulan Kenzhebekovich* 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการคQาและบูรณาการ  Serik Zhumangarin* 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Ruslan Zhaksylykov* 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Marat Akhmetzhanov* 

รมว.กระทรวงขQอมูลขMาวสารและการพัฒนาสังคม  Darkhan Kydyrali* 

รมว.กระทรวงเกษตร   Yerbol Karashukeev   

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Kanat Mussin* 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร%และการศึกษาข้ันสูง  Sayasat Nurbek* 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Azhar Giniyat* 

รมว.กระทรวงแรงงานและการปกป£องสังคมของประชากร  Tamara Duisenova* 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสรQางพ้ืนฐาน  Kairbek Uskenbayev* 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา  Dauren Abayev* 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Aymagambetov Askhat Kanatovich 

รมว.กระทรวงสถานการณ%ฉุกเฉิน     Ilyin Yuriy Viktorovich 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจแหMงชาติ  Alibek Kuantyrov* 

รมว.กระทรวงพัฒนาดิจิทัล นวัตกรรม และอุตสาหกรรมการบิน Mussin Bagdat 

รมว.กระทรวงนิเวศ ธรณี และส่ิงแวดลQอม  Serikkali Brekeshev 

รมว.กระทรวงพลังงาน  Bolat Akchulakov 

หัวหนQาสำนักนายกรัฐมนตรี     Galymzhan Koishybayev 

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

 

(พ.ย.2565) 

 

 

 

 

 


