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สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

(Islamic Republic of Pakistan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง อิสลามาบัด 

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู0ในภูมิภาคเอเชียใต8 บริเวณเส8นละติจูดท่ี 33 องศาเหนือ เส8นลองจิจูดท่ี 70 องศา

ตะวันออก มีพ้ืนท่ี 796,095 ตร.กม. 

 

อาณาเขต พรมแดนทางบกระยะทาง 7,257 กม. และพรมแดนทางทะเลติดกับทะเลอาหรับระยะทาง 1,046 กม.  

 ทิศเหนือ ติดกับจีน (438 กม.) 

 ทิศใต8 ติดกับทะเลอาหรับ (1,046 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอินเดีย (3,190 กม.) 
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 ทิศตะวันตก ติดกับอิหร0าน (959 กม.) และอัฟกานิสถาน (2,670 กม.) กับอิหร0าน 

  (921 กม.) 

 

ภูมิประเทศ ทางเหนือและทางตะวันตกเปWนท่ีราบสูง ส0วนทางตะวันออกและทางใต8เปWนท่ีราบและ          

ท่ีราบลุ0ม ปากีสถานมียอดเขาสูงเปWนอันดับ 2 ของโลก คือ K2 หรือยอดเขา Godwin Austen (8,611 ม.) 

 

ภูมิอากาศ พื้นที่ส0วนใหญ0มีอากาศร8อนและแห8งแล8ง หนาวจัดในภาคเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย 21-23.5 

องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู ได8แก0 ฤดูหนาว ระหว0าง พ.ย.-มี.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นท่ีสุด

ใน ธ.ค. และ ม.ค. เดือนท่ีแห8งแล8งท่ีสุดคือ พ.ย. ฤดูร8อนระหว0าง เม.ย.-ก.ค. อุณหภูมิสูงสุดใน มิ.ย. สูงถึง 45 

องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว0าง ก.ค.-ก.ย. ฝนตกมากท่ีสุดใน ก.ค. ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย 489 มม.ต0อปr ภัยธรรมชาติ

ท่ีเกิดบ0อย ได8แก0 อุทกภัย ภัยแล8ง และแผ0นดินไหว 

 

ประชากร 230,698,226 (ต.ค.2565) ประกอบด8วย เช้ือสายปtญจาบี 44.7% ปtชตุนหรือปาทาน 15.4% 

สินธี 14.1% Saraiki (แตกแขนงมาจากปtญจาบ) 8.4% โมฮาจีร{ 7.6% บาโลช 3.6% และอ่ืน ๆ 6.3% 

อัตราส0วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปr) 34.82% วัยรุ0นถึงกลางคน (15-64 ปr) 60.83% วัยชรา 

(65 ปrข้ึนไป) 4.35% อายุขัยเฉล่ียของประชากร 67.79 ปr ชาย 66.8 ปr หญิง 68.9 ปr อัตราการเกิด 21.6 คน

ต0อประชากร 1,000 คนอัตราการตาย 6.3 คนต0อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 1.41%   

 

ศาสนา อิสลาม 96.4% (ซุนนี 85-90% ชีอะฮ{ 10-15%) ท่ีเหลือ ได8แก0 ฮินดู คริสต{ ซิกข{ และพุทธ 

 

ภาษา ภาษาอูรดูเปWนภาษาราชการ ส0วนภาษาอังกฤษใช8ในการติดต0อธุรกิจ นอกจากน้ี ยังมีภาษา

ท8องถ่ินตามชาติพันธุ{ต0าง ๆ ได8แก0 ปtญจาบี 48% สินธี 12% ปtสโต 8% บาโลจิ 3% และภาษาถ่ินอ่ืน ๆ 

 

การศึกษา อัตราการรู8หนังสือ 57.9% ชาย 69.5% หญิง 45.8% เด็กอายุ 15 ปrข้ึนไป สามารถอ0านออก

เขียนได8 มีมหาวิทยาลัยประมาณ 130 แห0ง เปWนของรัฐบาล 71 แห0ง และเอกชน 59 แห0ง โรงเรียนอาชีวศึกษา 

730 แห0ง แบ0งระดับการศึกษาเปWน 5 ระดับ ได8แก0 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต8น มัธยมศึกษา   

ตอนปลาย และอุดมศึกษา 

 มีโรงเรียนสอนศาสนาท้ังของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงได8รับความนิยมจากประชาชนท่ีมีฐานะ

ยากจน เน่ืองจากผู8เรียนไม0ต8องรับภาระค0าใช8จ0าย ท้ังค0าเล0าเรียน ท่ีพัก และค0าอาหาร อย0างไรก็ดี โรงเรียนสอน

ศาสนาหลายแห0งมักถูกโจมตีว0าเปWนแหล0งจัดหาสมาชิกใหม0ของกลุ0มก0อการร8าย 

 

การก/อต้ังประเทศ   เคยเปWนส0วนหน่ึงของอินเดีย ก0อนได8รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร ต0อมาได8ประกาศ

แยกดินแดนออกจากอินเดียเม่ือ 14 ส.ค.2490 ในช0วงแรกปากีสถานมีพ้ืนท่ีท้ังทางฝt�งตะวันตกและตะวันออก
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ของอินเดีย จนกระท่ังปr 2514 ได8เกิดสงครามกลางเมืองในพ้ืนท่ีปากีสถานตะวันออก จนนำไปสู0การแบ0งแยก

ประเทศและจัดต้ังเปWนบังกลาเทศในปtจจุบัน 

 

วันชาติ 23 มี.ค. (วันประกาศเปWนสาธารณรัฐ 23 มี.ค.2499) 

 

การเมือง ปกครองแบบสหพันธ{สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปWนประมุขของประเทศ และ นรม.เปWน 

ผู8บริหารประเทศ แบ0งเขตการบริหารเปWน 4 รัฐ ได8แก0 รัฐบาลูจิสถาน รัฐปtญจาบ รัฐสินธ{ และรัฐไคเบอร{- 

ปtคตุนควา ส0วนพ้ืนท่ีชนเผ0า แบ0งเปWน 7 เขต ได8แก0 Bajaur, Mohmand, Khyber, Orakzai, Kurram, North 

Waziristan และ South Waziristan รวมเข8าเปWนส0วนหน่ึงของรัฐไคเบอร{-ปtคตุนควา นอกจากน้ี พ้ืนท่ี       

แคชเมียร{ส0วนท่ีปากีสถานครอบครอง แบ0งเปWนเขตบริหาร 2 เขต ได8แก0 Azad Kashmir และ Gilgit-Baltistan 

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีเปWนผู8นำทางพิ ธีการ มาจากการสรรหาโดยวุฒิสมาชิก 

สมาชิกสภาผู8แทนราษฎร และสมาชิกสภาแห0งรัฐ มีวาระ 5 ปr ทำหน8าท่ีแต0งต้ัง ครม. โดยผ0านความเห็นชอบ

จาก นรม. ส0วน นรม. เปWนผู8บริหารประเทศ มาจากการสรรหาของสมาชิกสภาแห0งรัฐ ปtจจุบัน นาย อาริฟ-อูร-

เราะฮ{มาน อัลวี เปWนประธานาธิบดี ส0วน นรม.เปWนผู8นำฝ�ายบริหาร โดยเปWนหัวหน8าหรือผู8แทนของพรรค

การเมืองท่ีมีเสียงข8างมากท่ีได8รับเลือกจากสมาชิกสภาผู8แทนราษฎร โดย นรม.คนปtจจุบัน คือ นาย Mohammad 

Shehbaz Sharif ได8รับการคัดเลือกให8ดำรงตำแหน0ง นรม.คนท่ี 23 ของปากีสถาน แทนนายอิมราน ข0าน เม่ือ 

11 เม.ย.2565 เน่ืองจากนายอิมราน พ8นตำแหน0ง นรม. จากการลงมติไม0ไว8วางใจของสมาชิกรัฐสภา 

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : เปWนระบบ 2 สภา 1) วุฒิสภา สมาชิก 104 คนมาจากการเลือกต้ังโดยตรง

และโดยอ8อม วาระ 6 ปr โดยจะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม0คร่ึงหน่ึงทุก 3 ปr และ 2) สภาผู8แทนราษฎร 

สมาชิก 342 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 272 คน (สำรองสำหรับสตรี 60 คน และผู8ท่ีไม0ใช0มุสลิม 10 คน) 

วาระ 5 ปr  

  ฝ�ายตุลาการ : ระบบศาล ประกอบด8วย ศาลสูงสุด ศาลอิสลาม ศาลสูง (มีในทุกรัฐและ 

ท่ีอิสลามาบัด) ศาลท8องถ่ินและศาลเฉพาะด8านอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ ได8แก0 ศาลคดีการฉ8อราษฎร{บังหลวง ศาลคดียาเสพติด 

และศาลคดีการก0อการร8าย ศาลอิสลามมีอำนาจในการตรวจสอบและตัดสินว0ากฎหมายใดขัดกับหลักอิสลาม 

และรัฐบาลก็จำเปWนต8องแก8ไขให8สอดคล8องกับหลักอิสลาม 

  พรรคการเมืองสำคัญ ได8แก0 1) Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) เปWนพรรค

รัฐบาลปtจจุบัน  2) Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) พรรคฝ�ายค8าน 3) Pakistan Peoples Party (PPP) 

4 ) Muttahida Qaumi Movement (MQM) ห รือ United National Movement 5) Pakistan Muslim 

League Quaid-i Azam (PML-Q) 6) Jamist-i Ulema-i Islam Fazl-urRehman (JUI-F) และ 7) Awami 

National Party (ANP) 

 

เศรษฐกิจ ได8รับผลกระทบจากการแพร0ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงคราม

รัสเซีย-ยูเครน และอุทกภัยคร้ังร8ายแรง ทำให8ปากีสถานจำเปWนต8องกู8เงินจากต0างประเทศ เพ่ือนำมาใช8แก8ไข
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ปtญหาเศรษฐกิจ อย0างไรก็ดี ก0อนการแพร0ระบาดของโรค COVID-19 ปากีสถานเปWนตลาดขนาดใหญ0             

มีประชากรมากเปWนอันดับ 6 ของโลก และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึนต0อเน่ือง ส0งผลให8ภาคอุตสาหกรรม

ก0อสร8าง ระบบสาธารณูปโภค โทรคมนาคม ท่ีอยู0อาศัย ท0าเรือ และสนามบินในปากีสถานขยายตัวเพ่ิมข้ึน แต0ยัง

มีข8อจำกัดด8านการผลิตไฟฟ าท่ีไม0เพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากน้ี ปtญหาทางการเมือง ปtญหา

ความไม0สงบจากการก0อการร8าย และภัยธรรมชาติยังเปWนอุปสรรคสำคัญต0อการพัฒนาเศรษฐกิจของปากีสถาน    

ส0งผลให8ปากีสถานยังอยู0ในบัญชีรายช่ือประเทศกำลังพัฒนา โดยประชากรมีรายได8ต่ำและว0างงานในอัตราท่ีสูง 

 ปrงบประมาณ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. 

 

  สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : ปากีสถานรูปr (Pakistani Rupee/PKR) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลารeสหรัฐ :  1 ดอลลาร{สหรัฐ : 217.22 ปากีสถานรูปr 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : 1 บาท : 5.699 ปากีสถานรูปr (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปr 2565) 

ผลิตภัณฑ{มวลรวมในประเทศ (GDP) : 376,493 ล8านดอลลาร{สหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2%  

รายได8เฉล่ียต0อหัวต0อปr : 1,538 ดอลลาร{สหรัฐ (ปr 2564) 

แรงงาน : 73,780,029 ล8านคน  

อัตราการว0างงาน : 12%  

อัตราเงินเฟ อ : 23%   

ผลผลิตทางการเกษตร : ฝ าย ข8าวสาลี ข8าว อ8อย ผลไม8 ผัก นม เน้ือวัว เน้ือแกะ และไข0 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : ส่ิงทอและเคร่ืองแต0งกาย อาหารแปรรูป เวชภัณฑ{ วัสดุก0อสร8าง ผลิตภัณฑ{เก่ียวกับ

กระดาษ ปุ£ย และกุ8ง 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 4,200 ล8านดอลลาร{สหรัฐ 

ดุลการค8าระหว0างประเทศ : ขาดดุล 2,900 ล8านดอลลาร{สหรัฐ 

มูลค0าการส0งออก : 26,247 ล8านดอลลาร{สหรัฐ 

สินค8าส0งออก : ส่ิงทอ (เส้ือผ8า ผ8าปูท่ีนอนและปลอกหมอน ผ8าฝ ายและเส8นด8าย) ข8าว เคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา 

เคมีภัณฑ{ สินค8าอุตสาหกรรม และพรม 

ประเทศคู0ค8า : สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร จีน เยอรมนี อัฟกานิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส{ และสเปน 

มูลค0าการนำเข8า : 80,020 ล8านดอลลาร{สหรัฐ 

สินค8านำเข8า : น้ำมันป¦โตรเลียม และผลิตภัณฑ{จากป¦โตรเลียม เคร่ืองจักร พลาสติก อุปกรณ{เก่ียวกับการขนส0ง

น้ำมัน กระดาษและกระดาษแข็ง เหล็กและเหล็กกล8า และชา 

ประเทศคู0ค8า : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส{ สหรัฐฯ อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย  
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ทรัพยากรธรรมชาติ : ป¦โตรเลียม (มีจำกัด) ถ0านหินคุณภาพต่ำ เหล็กกล8า ทองแดง ก§าซธรรมชาติ เกลือ และ

หินปูน 

 

การทหาร กองทัพปากีสถานมีกำลังพล 653,800 นาย แบ0งเปWน ทบ. ทอ. และ ทร. มีหน0วย National 

Command Authority ทำหน8าท่ีกำหนดนโยบาย บริหารกำลังพล ควบคุมดูแลการพัฒนานิวเคลียร{ และ

องค{กรทางยุทธศาสตร{ที่เกี่ยวข8อง นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังสำรองอีก 282,000 นาย ประกอบด8วย 

หน0วยยามชายฝt�ง กองกำลังส0วนหน8า หน0วยป องกันภัยทางทะเล หน0วยปฏิบัติการจู0โจม และหน0วยรักษา

ความปลอดภัยแห0งชาติ 

 ทบ. มีกำลังพล 560,000 นาย ยุทโธปกรณ{สำคัญ ได8แก0 รถถังหลักอย0างน8อย 2,496 คัน  

รถสายพานลำเลียงพลหุ8มเกราะ 1,605 คัน ป©นใหญ0อย0างน8อย 4,472 กระบอก บ.รบ 102 เคร่ือง และ ฮ. 278 เคร่ือง 

 ทร. มีกำลังพล 23,800 นาย ในจำนวนน้ีเปWนกองการบินทหารเรือ 2,000 นาย และนาวิกโยธิน 

3,200 นาย ยุทโธปกรณ{สำคัญ ได8แก0 เรือดำน้ำ 8 ลำ เรือฟริเกต 9 ลำ เรือตรวจการณ{ 17 ลำ และเรือลำเลียง 

17 ลำ 

 ทอ. มีกำลังพล 70,000 นาย มีหน0วยป องกันภัยทางอากาศ หน0วยจู0โจม หน0วยต0อต8าน

สงครามภาคพ้ืน หน0วยปฏิบัติการค8นหาและบรรเทาสาธารณภัย ยุทโธปกรณ{สำคัญ ได8แก0 บ.รบ 425 เคร่ือง 

บ.ขับไล0 190 เคร่ือง และ บ.ลำเลียง 33 เคร่ือง 

 นอกจากน้ี ยังมีคณะผู8สังเกตการณ{ทางทหารของสหประชาชาติในอินเดียและปากีสถาน 

(UNMOGIP) อีก 43 นาย จาก 10 ประเทศ (มีทหารไทย 4 นาย) และปากีสถานส0งกำลังพลกว0า 7,120 นาย 

เข8าร0วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) งบประมาณทางทหาร 11,204 ล8านดอลลาร{สหรัฐ 

 

ปjญหาด"านความม่ันคง 

1) ปtญหาก0อการร8าย โดยกลุ0มก0อการร8ายท่ีเปWนภัยคุกคามสำคัญ อาทิ กลุ0ม Tehrik-e 

Taliban Pakistan (TTP) ซ่ึงต8องการแบ0งรัฐ Khyber Pakhtunkhwa และรัฐ Balochistan เพ่ือปกครอง

ตนเอง กลุ0ม Balochistan Liberation Army (BLA) ซ่ึงเปWนกลุ0มแบ0งแยกดินแดนในรัฐ Balochistan ท่ีมุ0ง    

ก0อเหตุโจมตีรัฐบาลปากีสถานและผลประโยชน{จีนในปากีสถาน เฉพาะอย0างย่ิงชาวจีนท่ีทำงานในปากีสถาน 

เน่ืองจากไม0เห็นด8วยท่ีรัฐบาลปากีสถานร0วมมือด8านเศรษฐกิจกับรัฐบาลจีน  

2) ปtญหาอาชญากรรมข8ามชาติ อาทิ ปtญหาค8ายาเสพติด เฉพาะอย0างย่ิงเฮโรอีนท่ีมีแหล0ง

ผลิตในอัฟกานิสถาน ปtญหาขบวนการลักลอบขนคนเข8าเมืองผิดกฎหมาย การค8ามนุษย{ ค8าแรงงาน การจัดทำ

หนังสือเดินทาง และเอกสารปลอม  

3) ปtญหาภัยพิบัติธรรมชาติ ท้ังน้ี เกิดอุทกภัยคร้ังร8ายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร{ของ

ปากีสถานเม่ือปr 2565 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ใน 3 ของประเทศ ทำให8บ8านเรือนประชาชนมากกว0า 1 ล8านหลังคา

เรือนได8รับความเสียหาย และเสียชีวิต 1,739 คน สาเหตุสำคัญเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภูเขาน้ำแข็งละลาย และฝนตกหนักต0อเน่ือง  
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สมาชิกองคeการระหว/างประเทศ   ปากีสถานเข8าร0วมในองค{กรระหว0างประเทศและกลุ0มความร0วมมือท้ังใน

ฐานะสมาชิกและผู8 สังเกตการณ{  ท่ีสำคัญ 62 แห0ง เช0น ARF, ECO, IAEA, NAM, OIC, SAARC, SCO, 

UNESCO และ ASEAN (ในฐานะคู0เจรจา) 

 

วิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี   มีเป าหมายพัฒนาด8านนิวเคลียร{อวกาศและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข8อง 

อุตสาหกรรมชีวภาค และเทคโนโลยีการส่ือสาร การพัฒนาด8านนิวเคลียร{ของปากีสถานมีความคืบหน8ามากจาก

ความร0วมมือกับจีนในการก0อสร8างเคร่ืองปฏิกรณ{นิวเคลียร{ ซ่ึงเปWนท่ีเคลือบแคลงของสหรัฐฯ และอินเดีย 

เน่ืองจากเกรงว0าปากีสถานจะใช8เทคโนโลยีดังกล0าวพัฒนาเปWนอาวุธนิวเคลียร{ มีการประเมินว0า ปากีสถานมี    

หัวรบนิวเคลียร{ประมาณ 100-120 ลูก 

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  มีท0าอากาศยานระหว0างประเทศ 12 แห0ง ท่ีสำคัญ ได8แก0 ท0าอากาศยานนานาชาติ

จินนาห{ ท่ีการาจี และท0าอากาศยานนานาชาติเบนาซีร{บุตโต ท่ีอิสลามาบัด ฐานทัพอากาศมี 11 แห0ง            

สายการบินท่ีสำคัญ ได8แก0 Pakistan International Airlines, Airblue และ Shaheen Air International 

เส8นทางรถไฟระยะทาง 11,881 กม. ถนนระยะทาง 263,942 กม. ท0าเรือท่ีสำคัญ ได8แก0 ท0าเรือกวาดาร{ การาจี 

และกาซิม ด8านโทรคมนาคมมีโทรศัพท{พ้ืนฐานให8บริการ 3,104,415 เลขหมาย (ปr 2559) โทรศัพท{เคล่ือนท่ี 

136,489,014 เลขหมาย (ปr 2559) ผ0านระบบ GSM GPRS EDGE รหัสโทรศัพท{ +9 2 รหัสอินเทอร{เน็ต คือ .pk 

จำนวนผู8ใช8อินเทอร{เน็ต 44,608,065 คน (ปr 2560) จำนวนบัญชีเฟซบุ§ก 27,000,000 บัญชี (ปr 2560) เว็บไซต{      

การท0องเท่ียว คือ http://www.tourism.gov.pk   

 

การเดินทาง  สายการบินไทยให8บริการเท่ียวบินตรงไปปากีสถาน 3 เส8นทาง ได8แก0 อิสลามาบัด ลาฮอร{ และการาจี 

รวม 17 เท่ียวบินต0อสัปดาห{ ส0วนสายการบินอ่ืน ได8แก0 สายการบิน Pakistan International Airlines (PIA) 

ซ่ึงเปWนสายการบินแห0งชาติของปากีสถาน และแอร{อินเดีย ใช8เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 

นักท0องเที ่ยวไทยขอรับการตรวจลงตราเพื ่อเดินทางไปยังปากีสถานได8ที ่สถานเอกอัครราชทูต (สอท.)

ปากีสถาน ณ กรุงเทพฯ สำหรับผู8ถือหนังสือเดินทางทูตได8รับการยกเว8นการตรวจลงตรา และสามารถพำนักใน

ปากีสถานได8เปWนเวลา 30 วัน 

 

สถานการณeสำคัญท่ีน/าติดตาม 

  รัฐบาลปากีสถานจะครบกำหนดวาระการบริหารประเทศใน 13 ส.ค.2566 และต8องจัด     

การเลือกต้ังท่ัวไปภายใน 90 วัน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยการแข0งขันทางการเมืองระหว0างพรรค 

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ของนายอิมราน ข0าน อดีต นรม. ท่ีพ8นตำแหน0งจากมติไม0ไว8วางใจ กับพรรค 

Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) ขอ งน าย  Shehbaz Sharif เ ร่ิ ม รุน แ รง  นั บ ต้ั งแต0 น าย 

Shehbaz ดำรงตำแหน0ง นรม. แทนนายอิมราน เม่ือ เม.ย.2565 โดยนายอิมรานและพรรค PTI จัดชุมนุมทาง

การเมืองอย0างต0อเน่ือง เพ่ือเรียกร8องให8จัดการเลือกต้ังก0อนกำหนด และกล0าวหาพรรค PML-N ว0าบริหาร
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ประเทศล8มเหลวเฉพาะอย0างย่ิงการแก8ไขปtญหาเศรษฐกิจ รวมท้ังเปWนรัฐบาลหุ0นเชิดของสหรัฐฯ และชาติ

ตะวันตก ขณะท่ีสมาชิกพรรค PML-N ย่ืนคำร8องต0อคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตัดสิทธ์ิทางการเมือง

นายอิมรานเปWนเวลา 5 ปr อย0างไรก็ตาม พรรค PTI ได8ย่ืนอุทธรณ{ต0อศาลสูงปากีสถานเพ่ือวินิจฉัยแล8ว ซ่ึงคาด

ว0า นาย     อิมราน น0าจะสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปในปr 2566 ท้ังน้ี หากนายอิมรานถูก

ตัดสิทธิการเมือง 5 ปr ตามคำวินิจฉัยของ กกต. น0าจะส0งผลให8เกิดการชุมนุมประท8วงของผู8สนับสนุนพรรค PTI 

จำนวนมาก เน่ืองจากกระแสความนิยมของประชาชนต0อนายอิมรานยังคงสูง 

 การแก8ไขปtญหาการก0อการร8ายจากกลุ0มก0อการร8ายในประเทศ เฉพาะอย0างย่ิงกลุ0ม Tehrik-e 

Taliban Pakistan (TTP) ยังไม0ประสบผลสำเร็จ เน่ืองจากท้ังสองฝ�ายต0างไม0ยอมรับเง่ือนไขของอีกฝ�าย แม8ว0า

รัฐบาลปากีสถานบรรลุข8อตกลงหยุดยิงช่ัวคราวเปWนเวลา ๑ เดือนกับกลุ0ม TTP (ระหว0าง 9 พ.ย.-9 ธ.ค.2564) 

นอกจากน้ี ปากีสถานยังเส่ียงจะเผชิญภัยคุกคามจากการก0อการร8ายจากกลุ0ม Islamic State (IS) มากข้ึน 

เน่ืองจากกลุ0มตอลิบันปราบปรามสมาชิกกลุ0ม Islamic State Khorasan Province (ISKP) ในอัฟกานิสถาน 

(เครือข0ายย0อยของกลุ0ม IS) ทำให8สมาชิกกลุ0ม ISKP บางส0วนหลบหนีข8ามพรมแดนเข8าไปในปากีสถานและอาจ

ก0อเหตุโจมตีผลประโยชน{ของปากีสถานได8  

  ด8านต0างประเทศ นโยบายต0างประเทศของปากีสถานมุ0งเน8นการพัฒนาความสัมพันธ{อันดี

กับต0างประเทศทุกประเทศ โดยเน8นการให8ความสำคัญกับจีนในฐานะประเทศท่ีมีบทบาทสำคัญในเอเชีย-

แปซิฟ¦ก โดยลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor-CPEC) 

ร0วมกัน ซ่ึงสร8างความกังวลให8กับอินเดียและสหรัฐฯ ว0าอาจเปWนภัยคุกคามต0ออินเดียและสหรัฐฯ ในด8าน

ยุทธศาสตร{การเมือง ความม่ันคง และเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีความสัมพันธ{ระหว0างปากีสถานกับอินเดียท่ีไม0

ราบร่ืนนักมีความเส่ือมถอยย่ิงข้ึน โดยเฉพาะหลังจากท่ีอินเดียประกาศยกเลิกมาตรา 370 และข8อกำหนด 35a 

ในรัฐธรรมนูญ โดยปรับโครงสร8างเขตปกครองของรัฐจัมมูและแคชเมียร{ (Jammu & Kashmir-J&K) ออกเปWน 

2 ดินแดนสหภาพ 

 

ความสัมพันธeไทย-ปากีสถาน 

 ไทยาและปากีสถานสถาปนาความสัมพันธ{อย0างเปWนทางการเม่ือ 11 ต.ค.2494 ปtจจุบัน ไทย

มี สอท. ณ อิสลามาบัด และ สกญ.ประจำการาจี ซ่ึงได8รับมอบหมายให8ดูแลรัฐซินด{และรัฐบาลูจิสถาน ไทยกับ

ปากีสถานเปWนพันธมิตรท่ีดีต0อกันมาอย0างยาวนาน โดยไทยสนับสนุนปากีสถานในการปรับสถานะเปWนประเทศ

คู0เจรจาเต็มรูปแบบของอาเซียน ส0วนปากีสถานเคยช0วยคัดค8านไม0ให8นำปtญหาจังหวัดชายแดนภาคใต8ของ

ไทย   เข8าสู0ที ่ประชุมองค{การความร0วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC) ทำให8

ปtญหาดังกล0าวยังไม0ถูกยกระดับเปWนปtญหาสากล รวมท้ังไม0เคยแสดงความคิดเชิงลบต0อนโยบายการแก8ไขปtญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต8ของไทย นอกเหนือจากกรอบของ OIC 

 ความสัมพันธ{ในเชิงการค8า ปากีสถานให8ความสำคัญกับไทยตามยุทธศาสตร{มองตะวันออก 

(Look East Policy) เพ่ือลดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ส0วนไทยให8ความสำคัญกับ

ปากีสถานในฐานะตลาดส0งออกท่ีมีศักยภาพและมีประชากรมากเปWนอันดับ 6 ของโลก โดยเม่ือ ม.ค.-ต.ค.2565 
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การค8าท้ังสองฝ�ายมีมูลค0า 1,480.84 ล8านดอลลาร{สหรัฐ โดยไทยเปWนฝ�ายได8เปรียบการค8า 758.98 ล8าน

ดอลลารสหรัฐ (ไทยส0งออกไปปากีสถานมูลค0า 1,119.91 ล8านดอลลาร{สหรัฐ และนำเข8าจากปากีสถานมูลค0า 

360.93 ล8านดอลลาร{สหรัฐ) สินค8าส0งออกจากไทยไปปากีสถาน ได8แก0 รถยนต{ อุปกรณ{และส0วนประกอบ 

เคมีภัณฑ{ผลิตภัณฑ{ยาง เคร่ืองยนต{สันดาปภายในแบบลูกสูบและส0วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส0วนประกอบ 

ส0วนสินค8าท่ีไทยนำเข8าจากปากีสถาน ได8แก0 สัตว{น้ำและอาหารทะเลแช0แข็ง พืชและผลิตภัณฑ{จากพืช 

ผลิตภัณฑ{ส่ิงทออ่ืน ๆ เส้ือผ8าสำเร็จรูป ผ8าผืน เคร่ืองด่ืมประเภทน้ำแร0 น้ำอัดลม และสุรา  

 ไทยกับปากีสถานมีเป าหมายจะลดอุปสรรคด8านการค8าและการลงทุนระหว0างกัน ท้ังเชิง

นโยบายด8านการผลักดันให8เกิดข8อตกลงการค8าเสรี (FTA) ไทย-ปากีสถาน และการขยายเครือข0ายเพ่ือเพ่ิม

ความรู8และความเข8าใจระหว0างภาคเอกชนสองฝ�ายให8มากย่ิงข้ึนอย0างต0อเน่ือง โดยการเจรจา FTA ระหว0างไทย

กับปากีสถานมีความคืบหน8าอย0างมาก ซ่ึงท้ังสองฝ�ายคาดหวังจะสรุปผลการเจรจาให8แล8วเสร็จในปr 2563 แต0

สถานการณ{การแพร0ระบาดของโรค COVID-19 ทำให8การเจรจาหยุดชะงัก  

 ปtจจุบัน มีคนไทยในปากีสถานประมาณ 1,198 คน ส0วนใหญ0เปWนกลุ0มคนท่ีสมรสกับชาว

ปากีสถาน 663 คน และนักศึกษาไทยในปากีสถาน 453 คน กำลังศึกษาอยู0ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และใน

โรงเรียนสอนศาสนา มีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในปากีสถาน ทั้งนี้ มีแนวโน8มว0า คนไทยให8ความสนใจ

ไปศึกษาต0อในปากีสถานเพ่ิมข้ึน 

 ข8อตกลงระหว0างไทยกับปากีสถาน ท่ีสำคัญได8แก0 ความตกลงว0าด8วยการบริการเดินอากาศ 

(ปr 2499) พิธีสารแก8ไขสนธิสัญญาทางไมตรีระหว0างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ปr 2501) 

อนุสัญญาเพ่ือการเว8นการเก็บภาษีซ8อนและการป องกันการเล่ียงการรัษฎากรในส0วนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินได8 

(ปr 2523) ความตกลงทางการค8า (ปr 2527) ความตกลงทางวัฒนธรรม (ปr 2534) บันทึกความเข8าใจว0าด8วย

ความร0วมมือด8านการท0องเท่ียว (ปr 2545) บันทึกความเข8าใจว0าด8วยความร0วมมือระหว0าง BOI ไทย-ปากีสถาน 

(ปr 2545) บันทึกความเข8าใจว0าด8วยเร่ืองการส0งกำลังบำรุง (ปr 2545) บันทึกความเข8าใจว0าด8วยความร0วมมือ

ทางวิทยาศาสตร{และเทคโนโลยี (ปr 2547) บันทึกความเข8าใจว0าด8วยการต0อต8านการก0อการร8ายและ

อาชญากรรมเฉพาะเรื่องอื่น ๆ (ปr 2547) พิธีสารว0าด8วยการปรึกษาและความร0วมมือระหว0างกระทรวง

การต0างประเทศไทยกับปากีสถาน (ปr 2547) ความตกลงว0าด8วยความร0วมมือในการโอนตัวผู8กระทำความผิด

และการบังคับให8เปWนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ปr 2550) ความตกลงว0าด8วยการยกเว8นการตรวจลงตรา

สำหรับผู8ถือหนังสือเดินทางทูตระหว0างไทยกับปากีสถาน (ปr 2556) บันทึกความเข8าใจว0าด8วยการจัดต้ัง

คณะกรรมการร0วมด8านการค8าระหว0างไทยกับปากีสถาน (ปr 2556) และบันทึกความเข8าใจว0าด8วย       

การจัดต้ังสภาธุรกิจร0วมระหว0างไทยกับปากีสถาน (ปr 2556) 

 

------------------------------------------------ 
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นาย Mohammad Shehbaz Sharif  

 

ตำแหน/ง   นายกรัฐมนตรีปากีสถาน 

 

เกิด    21 ก.ย.2494 (อายุ 72 ปr/ปr 2566) ท่ีเมืองลาฮอร{ รัฐปtญจาบ ปากีสถาน 

    มีพ่ีน8อง 2 คน คือ นาย Nawaz Sharif อดีต นรม.ปากีสถาน และนาย  

    Abbas Sharif นักการเมืองและนักธุรกิจ 

 

ศาสนา    อิสลาม (สุหน่ี)  

 

สถานภาพ 

ปr 2516    - สมรสคร้ังแรกกับนาง Begum Nusrat Shahbaz  

ปr 2536    - สมรสคร้ังท่ี 2 กับนาง Aaliya Honey  

    - สมรสคร้ังท่ี 3 กับนาง Nilofer Khosa  

ปr 2546    - สมรสคร้ังท่ี 4 กับนาง Tehmina Durrani  

ปr 2555    - สมรสคร้ังท่ี 5 กับนาง Kalsoom Hai  

- มีบุตรชาย 2 คน และบุตรสาว 3 คน (ไม0ระบุเปWนบุตรท่ีเกิดกับภรรยา   

คนใด) 

     

การศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร{ จากมหาวิทยาลัย Government College 

University Lahore (GCUL)  

   

พรรคการเมืองท่ีสังกัด  พรรค Pakistan Muslim League-N (PML-N)  
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ประวัติทางการเมือง 

ปr 2531    - สมาชิกสภารัฐปtญจาบคร้ังแรกในการเลือกต้ังท่ัวไป 

ปr 2533  - สมาชิกสภารัฐปtญจาบคร้ังท่ี 2 และเปWน ส.ส.สมัยแรกในการเลือกต้ังท่ัวไป 

ปr 2536    - สมาชิกสภารัฐปtญจาบคร้ังท่ี 3 ในการเลือกต้ังท่ัวไป 

ปr 2540    - มุขมนตรีรัฐปtญจาบคร้ังแรก 

ปr 2551    - มุขมนตรีรัฐปtญจาบคร้ังท่ี 2 

ปr 2556    - มุขมนตรีรัฐปtญจาบคร้ังท่ี 3 

11 เม.ย.2565-ปtจจุบัน  - นรม.ปากีสถาน  

 

ข"อมูลอ่ืนท่ีน/าสนใจ - เคยถูกศาลต0อต8านการก0อการร8ายออกหมายจับคดีส่ังการให8ตำรวจ

วิสามัญผู8ต8องสงสัยกระทำความผิดกฎหมายเม่ือปr 2541 ในช0วงท่ีดำรง

ตำแหน0งมุขมนตรีรัฐปtญจาบ เน่ืองจากไม0ได8ไปรับฟtงข8อกล0าวหาของศาล

ขณะท่ีเดินทางไปซาอุดีอาระเบีย แต0พยายามเดินทางเข8าปากีสถาน เพ่ือย่ืน

อุทธรณ{ในปr 2547 แต0ถูกเนรเทศกลับซาอุดีอาระเบีย อย0างไรก็ตาม ศาลได8

อนุญาตให8เดินทางกลับปากีสถานเม่ือ ส.ค.2550 เพ่ือต0อสู8คดีและศาล

ต0อต8านการก0อการร8ายมีคำตัดสินยกฟ องเม่ือปr 2551 

- เคยถูกคณะทำงานสืบสวนเรียกไปให8ปากคำเปWนเวลา 3 ช่ัวโมง กรณี 

Panama Papers เม่ือปr 2560 

- ปรากฏข0าวสารว0า เคยสนับสนุนนาง Reham Khan อดีตภรรยานาย    

อิมราน ข0าน ตีพิมพ{หนังสือเก่ียวกับประวัติส0วนตัวและชีวิตการสมรสกับ

นายอิมรานเม่ือปr 2561 ซ่ึงเปWนช0วงก0อนการเลือกต้ังท่ัวไป ทำให8เกิด       

การวิจารณ{ว0า เปWนการทำลายภาพลักษณ{ของนายอิมรานและหวังผล     

การเลือกต้ัง 

- ปr 2562 เคยถูกกล0าวหาว0ามีพฤติกรรมทุจริตระหว0างดำรงตำแหน0ง      

มุขมนตรีรัฐปtญจาบ เน่ืองจากยกเลิกสัญญาจ8างบริษัทท่ีชนะการประมูล

งานก0อสร8างท่ีพัก (Ashiana Iqbal Housing) และให8บริษัทท่ีใกล8ชิดเปWน        

ผู8ดำเนินโครงการแทน 

- เคยถูกจับข8อหามีพฤติกรรมฟอกเงินจำนวนประมาณ 200 ล8านดอลลาร{

สหรัฐ ระหว0างปr 2551-2561 ผ0านบัญชีธนาคาร 28 บัญชี เม่ือปr 2563 

พร8อมกับนาย Hamza Shehbaz Sharif บุตรชาย แต0ศาลมีคำตัดสินว0า   

ไม0มีความผิดเม่ือ 12 ต.ค.2565  

 

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีปากีสถาน 

 

ประธานาธิบดี       Arif Alvi 

นรม.        Shehbaz Sharif  

รมว.กระทรวงการลงทุนจากต0างประเทศและกิจการพิเศษ  Chaudhry Salik Hussain 

รมว.กระทรวงการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ    Sherry Rehman 

รมว.กระทรวงพาณิชย{      Syed Naveed Qamar 

รมว.กระทรวงการส่ือสาร      Asad Mahmood 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Khawaja Muhammad Asif 

รมว.กระทรวงผลิตยุทโธปกรณ{ทางทหาร    Muhammad Israr Tareen 

รมว.กระทรวงกิจการเศรษฐกิจและการเมือง   Sardar Ayaz Sadiq 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการฝ²กอาชีพ    Rana Tanveer Hussain 

รมว.แห0งรัฐ       Javed Latif 

รมว.กระทรวงการคลังและการจัดเก็บรายได8   Muhammad Ishaq Dar 

รมว.กระทรวงการต0างประเทศ     Bilawal Bhutto Zardari  

รมว.กระทรวงท่ีอยู0อาศัยและการทำงาน    Abdul Wasay 

รมว.กระทรวงสิทธิมนุษยชน      Riaz Hussain Pirzada 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการผลิต    Syed Murtaza Mahmud 

รมว.กระทรวงข8อมูล ข0าวสาร และการออกอากาศ   Marriyum Aurangzeb 

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  Syed Amin Ul Haque 

รมว.กระทรวงการประสานงานระหว0างจังหวัด   Ehsan Ur Rehman Mazari 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Rana Sana Ullah Khan 

รมว.กระทรวงกฎหมายและยุติธรรม    Azam Nazeer Tarar 

รมว.กระทรวงกิจการทางทะเล     Syed Faisal Ali Subzwari 

รมว.กระทรวงควบคุมยาเสพติด      Nawabzada Shazain Bugti 

รมว.กระทรวงความม่ันคงทางอาหารและการวิจัย   Chaudhary Tariq Bashir Cheema 

รมว.กระทรวงบริการสาธารณสุขแห0งชาติ ระเบียบ และ   Abdul Qadir Patel 

การประสานงาน  

รมว.กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย{และชาวปากีสถานในต0างแดน Sajid Hussain Turi 

รมว.กิจการรัฐสภา      Murtaza Javed Abbasi 

รมว.กระทรวงการวางแผน พัฒนา และการปฏิรูป   Ahsan Iqbal Chaudhary 

รมว.กระทรวงบรรเทาความยากจนและการรักษาความปลอดภัย  Shazia Marri 

สาธารณะ  
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รมว.กระทรวงพลังงาน      Khurram Dastgir Khan 

รมว.กระทรวงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ    Abid Hussain Bhayo 

รมว.กระทรวงการรถไฟและการบินพลเรือน    Khawaja Saad Rafique 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนาและการสร8างความสามัคคีระหว0าง  Mufti Abdul Shakoor 

ศาสนา  

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร{และเทคโนโลยี    Agha Hassan Baloch 

รมว.กระทรวงรัฐบาลกลางและภูมิภาคชายแดน   Muhammad Talha Mahmood 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ     Syed Khursheed Ahmed Shah 

 

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

   (ต.ค.2565)  
 


