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รัฐปาเลสไตน> 

 (State of Palestine) 

 
 

เมืองหลวง รอมัลลอฮ( ต้ังอยู.ในเขตเวสต(แบงก( (มีสถานะเป>นเมืองหลวงโดยพฤตินัย จนกว.าเยรูซาเลม

ตะวันออกจะไดIรับการปลดปล.อยจากการยึดครองโดยอิสราเอล) 

 

ท่ีต้ัง  ตะวันออกกลาง โดยแบ.งออกเป>น 2 ส.วนแยกจากกัน คือ 1) เขตเวสต(แบงก( (West Bank) 

ต้ังอยู.ทางฝYZงตะวันตกของแม.น้ำจอร(แดน ระหว.างเสIนละติจูดท่ี 31-33 องศาเหนือ และระหว.างเสIนลองจิจูดท่ี 

35-36 องศาตะวันออก มีพื้นที่ 5,860 ตร.กม. และ 2) ฉนวนกาซา (Gaza Strip) ตั้งอยู.ริมชายฝYZงทะเล

เมดิเตอร(เรเนียน บนพิกัดเสIนละติจูดท่ี 31 องศา 25 ลิปดาเหนือ เสIนลองจิจูดท่ี 34 องศา 20 ลิปดาตะวันออก 

มีพ้ืนท่ี 360 ตร.กม. ท้ังน้ี พ้ืนท่ีรวมกันของเขตเวสต(แบงก( และฉนวนกาซา มีขนาดเล็กกว.าไทยประมาณ 82 เท.า  

 

อาณาเขต  

 เขตเวสต(แบงก(  

 ทิศเหนือ ทิศใตI และทิศตะวันตก ติดกับอิสราเอล 330 กม. 

 ทิศตะวันออก ติดกับจอร(แดน 148 กม. โดยมีแม.น้ำจอร(แดนและ

  ทะเลสาบเดดซีเป>นเสIนก้ันอาณาเขต 
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 ฉนวนกาซา 

 ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอิสราเอล 59 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับทะเลเมดิเตอร(เรเนียน 40 กม. 

 ทิศใตI ติดกับอียิปต( 13 กม. 

 

ภูมิประเทศ เวสต(แบงก(ต้ังอยู.บนท่ีราบสูงจูเดีย ส.วนใหญ.เป>นภูเขา แต.มีพ้ืนท่ีลาดเป>นช้ัน ๆ เหมาะแก.การ

เจริญเติบโตของตIนไมI สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ(ธัญญาหารไดIเป>นอย.างดี ส.วนในฤดูรIอนสามารถปลูกผักผลไมIไดI 

ขณะท่ีฉนวนกาซามีลักษณะภูมิประเทศเป>นท่ีราบชายฝYZงทะเล สลับเทือกเขาเป>นบางส.วน 

 

ภูมิอากาศ  เวสต(แบงก( ลักษณะภูมิอากาศมีความแตกต.างกันข้ึนอยู.กับภูมิประเทศ โดยบริเวณเทือกเขาสูง 

มีอากาศหนาวมาก อุณหภูมิอาจติดลบถึง 4 องศาเซลเซียส ส.วนบริเวณท่ีราบ อากาศรIอนจัด อุณหภูมิ 34-43 

องศาเซลเซียส ส.วนฉนวนกาซา ฤดูรIอนมีอากาศแหIงและอบอุ.น ภัยธรรมชาติท่ีประสบเป>นประจำ คือ ภัยแลIง 

  

ประชากร   เวสต(แบงก(มีจำนวนประชากรท้ังส้ิน 3,000,021 คน เป>นเช้ือสายอาหรับ 83% และชาวยิว 

17% อัตราส.วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป|) 35.31% วัยรุ.นถึงวัยกลางคน (15-64 ป|) 61.06% และ

วัยชรา (65 ป|ข้ึนไป) 3.62% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 76.38 ป| เพศชาย 74.29 ป| และเพศหญิง 

78.6 ป| อัตราการเกิด 24.42 คนต.อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 3.4 คนต.อประชากร 1,000 คน อัตรา

การเพ่ิมของประชากร 1.69%   

 ฉนวนกาซามีจำนวนประชากรท้ังส้ิน 1,997,328 คน เป>นเช้ือสายอาหรับ 100% อัตราส.วน

ประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป|) 42.53% วัยรุ.นถึงวัยกลางคน (15-64 ป|) 54.8% และวัยชรา   

(65 ป|ข้ึนไป) 2.68% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 75.4 ป| เพศชาย 73.65 ป| และเพศหญิง 77.25 ป|   

อัตราการเกิด 27.67 คนต.อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 2.91 คนต.อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิม

ของประชากร 2.02% 

  

ศาสนา    ในเวสต(แบงก( อิสลาม (ส.วนใหญ.เป>นซุนนี) 80-85% ยูดาย 12-14% คริสต( (ส.วนใหญ.เป>น

กรีกออร(ทอดอกซ() 1-2.5% และอ่ืน ๆ ไม.ถึง 1% ส.วนในฉนวนกาซา อิสลาม (ส.วนใหญ.เป>นซุนนี) 98-99% 

คริสต( และอ่ืน ๆ 1%  

 

ภาษา ภาษาอาหรับเป>นภาษาราชการ แต.ประชาชนส.วนใหญ.สามารถสื่อสารภาษาฮีบรูและ

ภาษาอังกฤษไดIดี 

  

การศึกษา  อัตราการรูIหนังสือ 97.5% การท่ีเขตเวสต(แบงก(และฉนวนกาซาอยู.ภายใตIการยึดครองของอิสราเอล 

ส.งผลใหIการศึกษาต้ังแต.ระดับตIนจนถึงอุดมศึกษาอยู.ภายใตIการจัดการของอิสราเอล การศึกษาภาคบังคับของ
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ปาเลสไตน(มีระยะ 10 ป| โดยเด็กตIองเขIาเรียนเม่ืออายุ 6 ป| จนถึงอายุ 16 ป| เม่ือจบการศึกษาภาคบังคับแลIว 

มีสิทธิเลือกเรียนไดI 2 ทาง คือ สายวิทยาการ 2 ป| หรือสายวิชาชีพ 2 ป| เม่ือจบแลIวจึงมีสิทธิเขIาเรียนต.อ 

ในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย  

 

การก0อต้ังประเทศ   ปาเลสไตน(เคยอยู.ใตIการปกครองของชาวยิว โรมัน เปอร(เซีย และอาหรับ แต.ปYจจุบัน

เผชิญกับการรุกรานของชนชาติยิว หรืออิสราเอล จากการท่ีชาวยิวเช่ือในพระคัมภีร(ว.า พระเจIาไดIประทาน

ดินแดนแห.งน้ีใหIเป>นมาตุภูมิของชาวยิว ดังน้ัน เม่ือป| 2440 ชาวยิวในสหรัฐฯ และยุโรปจึงรวมตัวกันต้ัง

องค(การยิวสากล หรือไซออนนิสต( (Zionist) โดยมีวัตถุประสงค(เพ่ือส.งชาวยิวกลับไปต้ังถ่ินฐานและสรIาง

ชาติยิวข้ึนใหม.ในปาเลสไตน( จนนำไปสู.การสถาปนารัฐยิว หรืออิสราเอลข้ึนบนดินแดนปาเลสไตน(ไดIสำเร็จ 

เม่ือป| 2491 ดIวยเหตุน้ี จึงเกิดขบวนการต.อสูIเพ่ือปลดปล.อยรัฐปาเลสไตน(ท่ีเรียกว.า “องค(กรปลดปล.อย

ปาเลสไตน(” (Palestine Liberation Organization-PLO) ภายใตIการนำของนายยัสเซอร( อาราฟYต (ยาซิร  

อะเราะฟาต) และประกาศต้ังรัฐเอกราชปาเลสไตน(เม่ือ 15 พ.ย.2531 ส.งผลใหIเกิดการเผชิญหนIาระหว.าง

อิสราเอลกับปาเลสไตน( จนกระท่ังมีการลงนามใน “ขIอตกลงสันติภาพออสโล ฉบับท่ี 1” เม่ือป| 2536 ท่ีถือเป>น

การยอมรับว.ามีดินแดนปกครองตนเองท่ีช่ือปาเลสไตน(ในเวสต(แบงก(และฉนวนกาซา อีกท้ังคาดหวังว.าจะ

นำไปสู.การจัดต้ังรัฐปาเลสไตน(ในอนาคตไดIสำเร็จ จนกระท่ังเม่ือ 29 พ.ย.2555 ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ไดIผ.านขIอมติท่ี 67/19 ยกสถานะปาเลสไตน(จากองค(กรผูIสังเกตการณ( (observer entity) เป>นรัฐผูIสังเกตการณ(

ถาวรท่ีมิใช.สมาชิก (non-member permanent observer state) ซ่ึงถือเป>นการรับรองโดยปริยายว.าปาเลสไตน(

มีสถานะเป>นรัฐ ปYจจุบัน มีประเทศกว.า 130 ประเทศท่ัวโลกท่ีประกาศรับรองสถานะของรัฐปาเลสไตน(  

 

วันชาติ 15 พ.ย.  

 

การเมือง  ความขัดแยIงระหว.างกลุ.มฟYตตะห(ภายใตIการนำของนายมะห(มูด อับบาส กับกลุ.มฮะมาส

ภายใตIการนำของนายอิสมาอีล ฮะนียะฮ( ท่ีเกิดข้ึนเม่ือป| 2550 ส.งผลใหIการปกครองของปาเลสไตน(ถูกแบ.ง

ออกเป>น 2 ส.วนโดยพฤตินัยมาตลอด เน่ืองจากเขตเวสต(แบงก(อยู.ภายใตIการควบคุมของกลุ.มฟYตตะห( ขณะท่ี

ฉนวนกาซาอยู.ภายใตIการควบคุมของกลุ.มฮะมาส โดยท้ังเขตเวสต(แบงก(และฉนวนกาซาต.างก็มีผูIนำคณะ

ผูIบริหารของตนเอง จนกระท่ังเม่ือ 2 มิ.ย.2557 ท้ังสองกลุ.มสามารถยุติความขัดแยIงท่ีมีต.อกันดIวยการลงนาม

ขIอตกลงจัดต้ังรัฐบาลแห.งชาติร.วมกัน ต.อมา เม่ือ 17 มิ.ย.2558 นายรอมี ฮัมดัลลอฮ( นรม.ในขณะน้ัน ประกาศ

ลาออก ประกอบกับกลุ.มฟYตตะห(และกลุ.มฮะมาสมีความคิดเห็นไม.ตรงกัน ประธานาธิบดีมะห(มูด อับบาส 

จึงตัดสินใจยุติบทบาทรัฐบาลแห.งชาติชุดดังกล.าว และจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม.โดยเป>นการดำเนินการฝ�ายเดียว

ท่ีกลุ.มฮะมาสไม.ยอมรับ อย.างไรก็ดี เม่ือ 17 ก.ย.2560 กลุ.มฮะมาสตัดสินใจยุบคณะกรรมการบริหารฉนวนกาซา 

(รัฐบาลท่ีกลุ.มฮะมาสต้ังข้ึนฝ�ายเดียวในฉนวนกาซา) และยินยอมส.งมอบฉนวนกาซาใหIกลับไปอยู.ในการควบคุม

ของรัฐบาลแห.งชาติท่ีประธานาธิบดีอับบาสจัดต้ังข้ึน รวมท้ังประกาศว.าจะเขIาร.วมการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีจะจัดข้ึน
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ท้ังในฉนวนกาซาและเขตเวสต(แบงก(ของปาเลสไตน(เม่ือ 22 พ.ค.2564 แต.เม่ือ 29 เม.ย.2564 ประธานาธิบดี

อับบาสประกาศเล่ือนการเลือกต้ังออกไปไม.มีกำหนด 

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีเป>นประมุขของชาวปาเลสไตน( มาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระ

ดำรงตำแหน.ง 4 ป| ประธานาธิบดีเป>นผูIแต.งต้ัง นรม. และ ครม. ประธานาธิบดีคนปYจจุบัน คือ นายมะห(มูด อับบาส 

ซ่ึงไดIรับเลือกใหIดำรงตำแหน.งต้ังแต. ม.ค.2548 และขยายวาระการดำรงตำแหน.งออกไปจนกว.าจะจัดการ

เลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังใหม. ซ่ึงจนถึงขณะน้ี ยังไม.สามารถกำหนดวันเลือกต้ังไดI ส.วน นรม.คนปYจจุบัน คือ 

นาย Mohammad Shtayyeh ไดIรับแต.งต้ังใหIดำรงตำแหน.ง เม่ือ 10 มี.ค.2562 สาบานตนเขIารับตำแหน.งเม่ือ 

14 เม.ย.2562  

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : รัฐสภาแบบสภาเด่ียว คือ สภานิติบัญญัติปาเลสไตน(  (Palestinian 

Legislative Council-PLC) มีสมาชิก 132 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีอำนาจในการออก

กฎหมายจำกัดเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขIองกับกิจการพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบรIอยภายใน       

การเลือกต้ังสมาชิก PLC คร้ังหลังสุดจัดข้ึนเม่ือ 25 ม.ค.2549 และไม.สามารถจัดประชุมสภาไดI ต้ังแต. 

ป| 2550 หลังจากเกิดความขัดแยIงระหว.างกลุ.มฟYตตะห(กับกลุ.มฮะมาสจนถึงปYจจุบัน ส.วนการเลือกต้ังสมาชิก 

PLC ชุดใหม. ยังไม.สามารถกำหนดวันจัดการเลือกต้ังไดIเช.นกัน 

 ฝ�ายตุลาการ : มีศาลสูงสุด โดยรัฐสภามีอำนาจแต.งต้ังคณะผูIพิพากษาศาลสูงสุด  

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Fatah (Liberation Movement of Palestine) พรรค Hamas 

(Islamic Resistance Movement) พรรค Martyr Abu Ali Mustafa (Popular Front for the Liberation 

of Palestine) พรรค Palestine Democratic Union พรรค Palestinian People พรรค Democratic Front 

for the Liberation of Palestine พรรค Palestinian National Initiative และพรรค Third Way 

 

เศรษฐกิจ การท่ีอิสราเอลป ดลIอมเขตเวสต(แบงก(และฉนวนกาซาก.อใหIเกิดอุปสรรคในการเคล่ือนยIาย

แรงงานและสินคIาเขIา-ออกปาเลสไตน( และส.งผลใหIเศรษฐกิจปาเลสไตน(ตIองพ่ึงพาอิสราเอลและเงินบริจาค

จากนานาชาติ ปYจจุบัน ปาเลสไตน(เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจอย.างมาก โดยเฉพาะหลังจากสหรัฐฯ ตัดงบประมาณ

ช.วยเหลือทางทหาร และ สนง.บรรเทาทุกข(และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผูI ล้ี ภัยปาเลสไตน(ใน 

ตะวันออกใกลI (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East-

UNRWA) ซ่ึงเป>นองค(กรท่ีดูแลเร่ืองการบริการทางดIานการศึกษาและสาธารณะสุขแก.ผูI ล้ีภัยชาวปาเลสไตน( 

ในเขตเวสต(แบงก(และฉนวนกาซาเม่ือป| 2561 รวมท้ังอิสราเอลไดIระงับการจ.ายเงินท่ีไดIจากการเรียกเก็บภาษี

ศุลกากรสินคIามูลค.า 10 ลIานดอลลาร(สหรัฐต.อเดือนแก.ปาเลสไตน( ตั้งแต.เมื่อ ก.พ.2561 ทำใหIปาเลสไตน(

ประสบปYญหาดIานมนุษยธรรมและวิกฤติทางการเงินอย.างมาก รวมท้ังไดIรับเงินสนับสนุนจากต.างประเทศลดลง

จาก 32% ของ GDP เม่ือป| 2551 เหลือ 3.5% เม่ือป| 2562 และปYญหาการแพร.ระบาดของเช้ือโรค COVID-19    

ทำใหIเศรษฐกิจป| 2563 ของปาเลสไตน(ตกต่ำลง ท้ังน้ี ป| 2564 เศรษฐกิจในเขตเวสต(แบงก(เร่ิมฟ£¤นตัวอย.างชIา ๆ 

แต.สถานะทางการคลังของ Palestinian Authority (PA) ท่ีบริหารเขตเวสต(แบงก(ค.อนขIางตึงเครียด เน่ืองจาก
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เงินช.วยเหลือท่ีไดIรับอยู.ในระดับต่ำเป>นประวัติการณ( ขณะท่ีเศรษฐกิจในฉนวนกาซายังอยู.ในภาวะยากลำบาก 

เน่ืองจากอิสราเอลเขIมงวดการเขIา-ออกของสินคIาและประชาชนจากฉนวนกาซา    

 ภาคการเกษตร มีผลผลิตท่ีสำคัญ ไดIแก. มะกอก พืชตระกูลมะนาว ผักกาด กะหล่ำปลี 

ฟYกทอง มะเขือเทศ ขIาวโพด องุ.น แตงโม แอปเป ¤ล ทับทิม ลูกแพร( สาล่ี และอินทผลัม ภาคอุตสาหกรรม   

ส.วนใหญ.เป>นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดIแก. ส่ิงทอ สบู. น้ำมันมะกอก เคร่ืองหนัง 

และของท่ีระลึกทำจากไมIแกะสลัก ซ่ึงรับงานมาจากอิสราเอลเป>นส.วนใหญ.  

 

 สกุลเงิน : ปYจจุบัน ปาเลสไตน(ยังไม.มีระบบเงินตราเป>นของตนเอง เน่ืองจากอิสราเอลไม.ยินยอม 

เพราะเป>นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงความเป>นเอกราช เงินตราท่ีใชIจึงเป>นสกุลเงินเชคเกลของอิสราเอล และสกุลเงินดีนาร 

ของจอร(แดน  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป_ 2564)  

ผลิตภัณฑ(มวลรวมในประเทศ (GDP) : 18,037 ลIานดอลลาร(สหรัฐ       

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.1% 

รายไดIเฉล่ียต.อหัวต.อป| : 3,664 ดอลลาร(สหรัฐ   

แรงงาน : 1,273,726 คน   

อัตราการว.างงาน : 26.4%  

อัตราเงินเฟ¦อ : 8% 

ดุลการคIาระหว.างประเทศ : ขาดดุล 1,902 ลIานดอลลาร(สหรัฐ  

มูลค.าการส.งออก : 3,180 ลIานดอลลาร(สหรัฐ  

สินคIาส.งออกสำคัญ ไดIแก. หิน มะกอก ผัก ผลไมI ดอกไมI และปลา  

มูลค.าการนำเขIา : 10,240 ลIานดอลลาร(สหรัฐ  

สินคIานำเขIาสำคัญ : อาหาร สินคIาบริโภค วัสดุก.อสรIาง ป โตรเลียม เช้ือเพลิง และเคมีภัณฑ( 

ประเทศคู.คIา : อิสราเอล จอร(แดน และอียิปต( 

 

การทหาร กองกำลังรักษาความม่ันคงแห.งชาติ (National Security Forces-NSF) เป>นกองกำลังก่ึงทหาร

ของรัฐบาล มีสถานะเป>นกองกำลังแห.งชาติ จัดตั้งขึ้นตั้งแต.ป| 2536 ภารกิจของ NSF ในปYจจุบัน ไดIแก. 

การรักษาความม่ันคงภายใน ปราบปรามสมาชิกกลุ.มติดอาวุธต.าง ๆ และรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดี

และผูIนำระดับสูง ผบ.NSF  

 ยุทโธปกรณ>สำคัญ : ที่อยู.ในความครอบครองของกลุ.มฮะมาส ไดIแก. จรวด รุ.น Qassam 

และเคร่ืองยิงลูกระเบิด และเคร่ืองยิงอาวุธปล.อยแบบประทับบ.า รุ.น Malyutka  

 กำลังพล  กองกำลังป¦องกันประเทศประมาณ 10,000 นาย ส.วนใหญ.มาจากกองทัพปลดปล.อย

ปาเลสไตน( (Palestinian Liberation Army-PLA) ซ่ึงเป>นป|กทางทหารขององค(กรปลดปล.อยปาเลสไตน( (PLO)  
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 นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีสายบังคับบัญชาแยกต.างหากจาก NSF  

เช.น หน.วยข.าวกรองต.างประเทศ (Palestinian General Intelligence Service) ไม.ทราบจำนวนกำลังพล  

หน.วยข.าวกรองในประเทศ (Palestinian Preventive Security) ประมาณ 4,000 คน กองกำลังตำรวจ 9,000 นาย 

กองกำลังพิเศษ (Special Force) ประมาณ 1,200 นาย กองกำลังพิทักษ(ประธานาธิบดี (Presidential Guard) 

ประมาณ 3,000 นาย หน.วยข.าวกรองทหาร (Military Intelligence) และหน.วยประสานภารกิจทางทหาร 

(Military Liaison) ไม.ทราบจำนวน และกองกำลังป¦องกันภัยฝ�ายพลเรือน (Civil Defense) ประมาณ 1,000 คน  

 อย.างไรก็ดี ปาเลสไตน(ยังมีกองกำลังติดอาวุธท่ีสำคัญท่ีไม.ไดIเขIาร.วมเป>นส.วนหน่ึงในกองกำลัง

ของรัฐบาล คือ กองกำลังติดอาวุธภายใตIกองกำลัง Izz al-Din al-Qassam ของกลุ.มฮะมาส ซ่ึงเป>นพรรค

การเมืองหน่ึงของปาเลสไตน( มีกำลังพลประมาณ 15,000-20,000 นาย ยุทโธปกรณ(สำคัญ ไดIแก. อาวุธต.อสูIรถถัง 

ป£นใหญ.ประเภทยิงระเบิด (MRL) และป£นครก (MOR) 

 

ปcญหาด#านความม่ันคง  

 ความขัดแยIงระหว.างอิสราเอลกับปาเลสไตน(ยังคงเป>นปYญหายืดเย้ือ เช.นเดียวกับการขยาย

นิคมชาวยิวในเขตเวสต(แบงก(และเยรูซาเลมตะวันออกท่ีแมIจะมีกระแสต.อตIานจากประชาคมระหว.างประเทศ 

แต.ก็ยังมีการสรIางท่ีอยู.อาศัยของชาวยิวในเขตดังกล.าวอย.างต.อเน่ือง ท้ังสองฝ�ายมีการเผชิญหนIากันเป>นระยะ

โดยใชIความรุนแรง ทำใหIความสัมพันธ(มีความตึงเครียดในระดับสูง ขณะท่ีดIานฉนวนกาซาถูกอิสราเอลป ดลIอม

นานกว.า 12 ป| โดยจำกัดการเคล่ือนไหวของคนและสินคIาท่ีเขIา-ออกฉนวนกาซา ทำใหIชาวปาเลสไตน(ในฉนวนกาซา

ไม.สามารถเขIาถึงโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสาธารณูปโภคท่ีสำคัญ เช.น มีไฟฟ¦าใชIเพียง

วันละ 12 ชม. ขาดแคลนยาและเวชภัณฑ( โดยมีชาวปาเลสไตน(ท่ีตIองการความช.วยเหลือดIานมนุษยธรรม 80%  

  

สมาชิกองค>การระหว0างประเทศ UNCTAD, UNESCO, UNIDO, OIC, ICC, OPCW, Arab League และ Interpol 

นอกจากน้ี ยังมีสถานะเป>นรัฐผูIสังเกตการณ(ของ UN และ UNGA  

  

วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี ประสานความรูIดIานวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ท้ังของ

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส.งเสริมความเจริญกIาวหนIาทางเศรษฐกิจ และแข.งขันกับสังคมโลก โดยไดIรับการ

ช.วยเหลือและสนับสนุนจากกลุ.มมิตรประเทศ อย.างไรก็ตาม ปาเลสไตน(ยังขาดแคลนเงินทุนและบุคลากรท่ีมี

ความรูIทางวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี เน่ืองจากความไม.สงบภายในดินแดน 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  มีท.าอากาศยานที่เวสต(แบงก( 2 แห.ง และที่ฉนวนกาซา 1 แห.ง มีท.าเรือสำคัญ

ที่ฉนวนกาซา 1 แห.ง ถนน 4,686 กม. โดยอิสราเอลตั้งด.านตรวจบนถนนสายต.าง ๆ หรือมีการป ดกั้นถนน 

ดIานโทรคมนาคม มีโทรศัพท(พื้นฐาน 432,000 เลขหมาย โทรศัพท(เคลื่อนที่ 3.713 ลIานเลขหมาย 

รหัสโทรศัพท(ทางไกลระหว.างประเทศ +970 จำนวนผูIใชIบริการอินเทอร(เน็ต 3,381,787 คน รหัสอินเทอร(เน็ต .ps 
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การเดินทาง  การบินไทยไม.มีเท่ียวบินตรงไปยังปาเลสไตน( ขณะท่ีสายการบินปาเลสไตน(ปYจจุบันป ดดำเนินการ 

การเดินทางไปปาเลสไตน(จึงตIองใชIสายการบินอิสราเอล และเดินทางจากอิสราเอลทางรถเพ่ือเขIาสู.ปาเลสไตน( 

ซ่ึงอาจตIองขออนุญาตจากทางการอิสราเอลก.อน เวลาท่ีปาเลสไตน(ชIากว.าไทย 5 ชม.  

 

สถานการณ>สำคัญท่ีน0าติดตาม  

 1) ความพยายามของปาเลสไตน(ในการฟ£¤นฟูและผลักดันกระบวนการสรIางสันติภาพระหว.าง

อิสราเอลกับปาเลสไตน( ท่ีตIองอาศัยความร.วมมือจากต.างประเทศรวมถึงประชาคมระหว.างประเทศ 

 2) ท.าทีของรัฐบาลอิสราเอลชุดใหม.จากการเลือกต้ัง เม่ือ 1 พ.ย.2565 ท่ีมีแนวโนIมว.าจะมี

ความแข็งกรIาวและเขIมงวดต.อปาเลสไตน(มากข้ึน 

 3) แนวทางการแกIไขปYญหาเร่ืองผูIนำของ Palestinian Authority (PA) และองค(กรปลดปล.อย

ปาเลสไตน( (PLO) หากนายมะห(มูด อับบาส ท่ีครองตำแหน.งมายาวนาน ไม.สามารถดำรงตำแหน.งไดI เน่ืองจาก

นายอับบาสมีอายุมากข้ึนและมีปYญหาสุขภาพ อีกท้ังท่ีผ.านมาไม.เคยกำหนดตัวผูIท่ีจะดำรงตำแหน.งแทนหรือ

ผูIนำลำดับรอง  

 4) ความนิยมต.อกลุ.มฟYตตะห(ท่ีเส่ือมถอยลงของชาวปาเลสไตน( และความสัมพันธ(ระหว.าง

กลุ.มฟYตตะห(กับกลุ.มฮะมาสท่ียังไม.ชัดเจนว.าจะสามารถกลับมาปรองดองกันไดIมากนIอยเพียงใด 

 

ความสัมพันธ>ไทย-ปาเลสไตน>   

 ไทยและปาเลสไตน(ยังอยู.ในช.วงเริ่มตIนของการพัฒนาความสัมพันธ(ทางการทูตระหว.างกัน 

โดยไทยรับรองรัฐปาเลสไตน(ตามมติ ครม. เม่ือ 29 พ.ย.2554 ก.อนท่ีคณะผูIแทนถาวรไทย/UN ณ นิวยอร(ก 

สหรัฐฯ มีหนังสือแจIงการตัดสินใจอย.างเป>นทางการเม่ือ 17 ม.ค.2555 และเม่ือ 11 ก.ค.2555 นายรียาฎ อัลมาลิกี 

รมว.กต.ปาเลสไตน( ซ่ึงเดินทางมาร.วมการประชุม United Nations Asian Pacific Meeting in Support of 

Israeli-Palestinian Peace ท่ีกรุงเทพฯ (ระหว.าง 10-12 ก.ค.2555) ไดIพบหารือกับนายจุลพงษ( โนนศรีชัย 

ผช.รมว.กต.ไทย และตกลงร.วมกันว.า ทั้งสองฝ�ายจะเริ่มสถาปนาความสัมพันธ(ทางการทูตระหว.างกันตั้งแต. 

1 ส.ค.2555 โดยไทยมอบหมายใหI สอท. ณ กรุงอัมมาน จอร(แดน มีเขตอาณาครอบคลุมปาเลสไตน( และ

เมื ่อ  12 ก.พ.2556 ท่ีประชุม ครม. มีมติรับรอง ออท.ปาเลสไตน(  ประจำประเทศไทย โดยมีถ่ินพำนักท่ี

กัวลาลัมเปอร( มาเลเซีย ดูแลเขตอาณาไทยเป>นการชั่วคราว จนกว.าจะเป ด สอท.ถาวร ในแต.ละฝ�ายต.อไป 

ขณะที่ประธานาธิบดีมะห(มูด อับบาส ของปาเลสไตน( เคยเยือนไทยอย.างเป>นทางการในฐานะแขกของ

รัฐบาล ระหว.าง 19-20 ก.พ.2559 โดยถือเป>นการเยือนของผูIแทนระดับสูงสุดของท้ังสองฝ�ายเป>นคร้ังแรก ท้ังน้ี เม่ือ

ป| 2564 มีคนไทยในปาเลสไตน( 2 คน 

 

------------------------------------------------------ 
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นายมะห>มูด อับบาส 

(Mahmoud Abbas) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีปาเลสไตน( 

 

เกิด  26 มี.ค.2478 (อายุ 88 ป|/ป| 2566) ท่ีเมืองซาเฟด ในปาเลสไตน( นายอับบาส 

และครอบครัวหลบหนีไปยังซีเรียระหว.างช.วงสงครามอาหรับ-อิสราเอล 

  เม่ือป|  2491  

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 

  

สถานภาพ  สมรสกับนางอะมีนะฮ( อับบาส และมีบุตรชาย 3 คน คือ 1) นายมาซิน อับ

บาส เจIาของบริษัทก.อสรIางในโดฮา กาตาร( ซึ่งเสียชีวิตดIวยโรคหัวใจ ที่

กาตาร( เมื ่อป| 2545 ขณะอายุ 42 ป| 2) นายยาซิร อับบาส นักธุรกิจ 

ไดIรับสัญชาติแคนาดา และ 3) นายฏอริก อับบาส นักธุรกิจ 

 

การศึกษา  - ปริญญาตรี ดIานกฎหมายจาก University of Damascus ในซีเรีย  

- ปริญญาเอก จาก Patrice Lumumba University ในมอสโก รัสเซีย 

โดยทำสารนิพนธ( เร่ื อง The Other Side : The Secret Relationship  

between Nazism and Zionism 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป| 2504  - เขIาเป>นสมาชิกกลุ.มฟYตตะห( ซ่ึงก.อต้ังโดยนายยัสเซอร( อาราฟYต                   

  (ยาซิร อะเราะฟาต) และไดIรับมอบหมายใหIเป>นผูIประสานงานกับสมาชิก 

  ฟYตตะห(ท่ีอยู.ในประเทศรอบอ.าวอาหรับ  

ป| 2536  - เป>นผูIลงนามในนามของ PLO ในขIอตกลงสันติภาพกับอิสราเอล  
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ป| 2538  - ตีพิมพ(บันทึกเร่ือง Through Secret Channels : The Road to Oslo  

ป| 2546  - แสดงบทบาทในฐานะผูIนำปาเลสไตน(โดยพฤตินัย หลังจากอิสราเอลและ 

  สหรัฐฯ ปฏิเสธการเจรจากับนายยัสเซอร( อาราฟYต  

มี.ค.2546  - ไดIรับแต.งต้ังเป>นหัวหนIาคณะผูIบริหารปาเลสไตน( (เทียบเท.า นรม.)  

ต.ค.2546  - ลาออกจากตำแหน.งหัวหนIาคณะผูIบริหารปาเลสไตน( 

9 ม.ค.2548   - ไดIรับเลือกต้ังใหIดำรงตำแหน.งประธานคณะผูIบริหารปาเลสไตน(  

  (President of the Palestinian National Authority ซ่ึงเทียบเท.า 

  ประธานาธิบดี)  

15 ม.ค.2548  - สาบานตนเขIารับตำแหน.งอย.างเป>นทางการ  

ป| 2552-ปYจจุบัน   - ครบวาระดำรงตำแหน.งประธานาธิบดีเม่ือ 9 ม.ค.2552 แต.ขยายวาระ 

  การดำรงตำแหน.งของตนออกไปอีก 1 ป| จนถึง ม.ค.2553 เน่ืองจากปYญหา 

  ความขัดแยIงระหว.างกลุ.มฟYตตะห(กับกลุ.มฮะมาส ต.อมาการเลือกต้ัง           

 ท่ีกำหนดจัดเม่ือ 22 พ.ค.2564 ถูกเล่ือนออกไปไม.มีกำหนด นายอับบาส 

 ยังคงอยู.ในตำแหน.งจนถึงปYจจุบัน 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีปาเลสไตน> 

  

ประธานาธิบดี   Mahmoud Abbas 

นรม.  Mohammad Shtayyeh, Dr. 

รอง นรม. Ziad Abu Amr, Dr. 

รอง นรม.คนท่ี 2 Nabil Abu Rudeineh 

รมว.กระทรวงมหาดไทย - 

รมว.กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนา - 

รมว.กระทรวงสารสนเทศ Nabil Abu Rudeineh 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Atef Abu Saif 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจแห.งชาติ Khalid Al-Esseily 

รมว.กระทรวงการคลัง Shoukry Bishara 

รมว.กระทรวงการต.างประเทศ Riyad al-Maliki 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Mohammad Fahhad Al-Shalaldeh 

รมว.กระทรวงกิจการเยรูซาเลม Fadi Al-Hadmi 

รมว.กระทรวงการท.องเท่ียวและโบราณคดี Rula Maayah  

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Mai Salem Al-Kailah, Dr. 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร( Mahmoud Abu Mwais, Dr. 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Marwan Awartani, Dr. 

รมว.กระทรวงการส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี  Ishaq Sidr 

สารสนเทศ  

รมว.กระทรวงคมนาคมและการส่ือสาร Assem Salem 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและการเคหะ Mohamed Ziara 

รมว.กระทรวงเกษตร Riad Attari  

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม Ahmad Majdalani 

รมว.กระทรวงกิจการสตรี Amal Hamad 

รมว.กระทรวงแรงงาน Nasri Abu Jaish 

รมว.กระทรวงการปกครองส.วนทIองถ่ิน Majdi - Al Saleh 

รมว.กระทรวงผูIประกอบการและการเสริมสรIาง Osama Al Saadawi 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี      Amjad Ghanem, Dr. 

โฆษกรัฐบาล        Ibrahim Melhem 

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

                     (พ.ย.2565) 


