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

นายนูรสุลตาน นาซารบาเยฟ ผูนำแหงรัฐ (Elbasy) และประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน 

 

ท่ีตั้ง อยูในภูมิภาคเอเชียกลาง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ตั้งอยูระหวางรัสเซียกับอุซเบกิซสถาน 

พ้ืนท่ี 2,724,900 ตร.กม. ใหญเปนอันดับ 9 ของโลก และเปนอันดับ 2 ของกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) 

รองจากรัสเซีย (ใหญประมาณ 5 เทาของไทย) แบงเปน พ้ืนดิน 2,699,700 ตร.กม. และพ้ืนน้ำ 25,200 ตร.กม.    

มีพรมแดนทางบกยาว 13,364 กม.  

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ติดรัสเซีย 

 ทิศตะวันออก ติดจีน  

 ทิศตะวันออกเฉียงใต ติดคีรกีซสถาน 

 ทิศใตและตะวันตกเฉียงใต ติดเติรกเมนิสถานและอุซเบกิสถาน 

 ทิศตะวันตก จรดทะเลแคสเปยนยาว 1,894 กม. 
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ภูมิประเทศ  ไมมีทางออกสูทะเล มีท่ีราบลุมกวางใหญแผจากแมน้ำวอลกาทางตะวันตกไปถึงเทือกเขาอัลไต

ทางตะวันออก และมีท่ีราบไซบีเรียทางเหนือ โอเอซิสและทะเลทรายทางใต  

 

ภูมิอากาศ  แบบภาคพ้ืนทวีป ฤดูหนาว หนาวจัดอาจถึง -45 องศาเซลเซียส ฤดูรอน รอนจัดและแหงแลง

อาจมากกวา 35 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร  19,042,081 คน  (ส .ค .2564) ป ระกอบ ด วย  ช าวค า ซั ค  (Qazaq) 68% รั ส เซี ย  19.3%  

อุซเบก 3.2% ยูเครน 1.5% อุยกูร 1.5% ตาตาร 1.1% เยอรมัน 1% และอ่ืน ๆ 4.4%  

 

รายละเอียดประชากร  อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 26.13% วัยรุน (15-24 ป) 

12.97 % วัยทำงาน (25-54 ป) 42.23% วัยเริ่มชรา (55-64 ป) 10.25% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 8.43% 

อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 72.25 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 67.12 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 77.06 ป อัตราการเกิด 

15.87/1,000 คน อัตราการตาย 8.14/1,000 คน อัตราการเพ่ิมประชากร 0.81% 

 

ศาสนา  อิสลาม 70.2% (สวนใหญนับถือนิกายซุนนี) คริสต 26.2% (สวนใหญนับถือนิกายรัสเซีย

ออรทอดอกซ) อ่ืน ๆ 0.2% ผูไมนับถือศาสนาใด 2.8% และไมระบุ 0.5%  

 

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

ภาษารัสเซียเปนภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง (นิยมใชดานธุรกิจและการสื่อสารระหวางตาง ชาติพันธุ และ 

เปนภาษาพูด) 94.4% 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 99.8% 

 

การกอตั้งประเทศ ชาวคาซัคเปนเชื้อชาติผสมระหวางชนเผาชาวเตอรกิชและชาวมองโกล ตอมารัสเซียเขา

ครอบครองดินแดนแหงนี้ในศตวรรษท่ี 18 และคาซัคสถานกลายเปนหนึ่งในสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต

เม่ือป 2479 และเปนประเทศสุดทายท่ีประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตเม่ือ 16 ธ.ค.2534  

 

วันชาต ิ 16 ธ.ค. (ป 2534) วันแยกตัวเปนเอกราชจากสหภาพโซเวียต  

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขและเปน            

ผูบัญชาการทหารสูงสุด นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล แบงเขตการปกครองออกเปน 14 แควน (provinces) 

และ 4 เมือง มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อ 28 ม.ค.2536 และจัดการลงประชามติรับรัฐธรรมนูญใหมเมื่อ 

ส.ค.2538 ตอมาปรับแกไขเม่ือ พ.ค.2550 (ปรับลดวาระการดำรงตำแหนงประธานาธิบดีจาก 7 ป เหลือ 5 ป 
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และดำรงตำแหนงได 2 สมัยติดตอกัน) และ ก.พ.2554 (เลื่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีใหเร็วข้ึนจากป 2555 

เปน เม.ย.2554 และใหคงวาระการดำรงตำแหนง 5 ป) ท้ังนี้ ตามรัฐธรรมนูญคาซัคสถาน ประธานรัฐสภาจะ

เขารับตำแหนงหากประธานาธิบดีเสียชีวิต กอนจะมีการเลือกตั้งใหม 

 ประธานาธิบดีนูรสุลตาน นาซารบาเยฟ ของคาซัคสถาน ซ่ึงดำรงตำแหนงตั้งแตป 2533 

ประกาศลาออกเม่ือ 19 มี.ค.2562 พรอมแตงตั้งนายนายคาซึม-โจมารท โทคาเยฟ ประธานรัฐสภา (ในขณะนั้น) 

รักษาการในตำแหนงประธานาธิบดี มีผลตั้งแต 20 มี.ค.2562 กอนจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคาซัคสถาน

เม่ือ 9 เม.ย.2562 เลื่อนข้ึนจากกำหนดเดิมใน เม.ย.2563 ซ่ึงนายโตคาเยฟไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี

คาซัคสถานคนใหม (ประธานาธิบดีคนท่ี 2) ดวยคะแนนเสียง 70.96% จากการเลือกตั้ง 2 รอบ โดยรอบแรก

คัดเลือกผูสมัครท่ีมีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกมาเลือกตั้งในรอบท่ี 2 (รอบแรกมีผูสมัคร 7 คน) ท้ังนี้ 

ประธานาธิบดีโตคาเยฟเขาพิธีรับตำแหนงเมื่อ 12 มิ.ย.2562 พรอมกับแตงตั้งนางดาริกา นาซารบาเยฟ 

บุตรสาวคนโตของอดีตประธานาธิบดีนาซารบาเยฟ ดำรงตำแหนงประธานรัฐสภา รวมถึงการประกาศเปลี่ยน

ชื่อเมืองหลวงจากอัสตานา (Astana) เปนนูร-ซุลตัน (Nur-Sultan) อยางไรก็ดี นายนาซารบาเยฟ (อดีตเลขาธิการ 

พรรคคอมมิวนิสตคาซัคสถานตั้งแตสมัยสหภาพโซเวียต) อดีตประธานาธิบดีคนแรก (ไดรับเลือกตั้งเม่ือ         

1 ธ.ค.2534 ดำรงตำแหนงมาแลว 5 สมัย ประกาศลาออกเม่ือ 19 มี.ค.2562) ยังคงสถานะเปนผูนำแหงรัฐ 

(Elbasy) หัวหนาพรรค Nur Otan Democratic People’s Party และคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ  

  ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ งโดยตรง มีอำนาจแตงตั้ งและปลด

นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของรัฐสภา คาซัคสถานประกาศคุณสมบัติของผูสมัครประธานาธิบดีใหม 

เม่ือ 11 ก.ค.2560 กำหนดใหผูสมัครตองเปนพลเรือนคาซัคสถานท่ีมีประสบการณการทำงานภาครัฐไมนอย

กวา 5 ป มีอายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป เกิดท่ีคาซัคสถาน และพำนักในคาซัคสถานอยางนอย 15 ป และพูดภาษา

คาซัคไดดี โดยยังคงวาระการดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคราวละ 5 ป ไมเกิน 2 สมัยติดตอกัน  

  ฝายนิติบัญญัติ : เปนระบบ 2 สภา คือ 1) สภาผูแทนราษฎร (Mazhilis) มีสมาชิก 107 ท่ีนั่ง 

(98 ท่ีนั่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอีก 9 ท่ีนั่งมาจากการเลือกของสมัชชาประชาชนคาซัคสถาน ซ่ึงเปน

องคกรท่ีปรึกษาของประธานาธิบดี) วาระ 5 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อ 10 ม.ค.2564 พรรค Nur Otan 

ของประธานาธิบดีนาซารบาเยฟชนะดวยคะแนนเสียง 71.09% (มี ส.ส. 76 คน ลดลงจากการเลือกตั้งเม่ือป 2559 

ท่ีไดรับเลือกจำนวน 84 คน) พรรค Ak Zhol ไดรับเลือก 10.95% (มี ส.ส. 12 คน) พรรค People's Party 

(ชื่อเดิม Communist People’s Party) ไดรับเลือก 9.1% (มี ส.ส. 10 คน) และพรรคอ่ืน ๆ ไดรับเลือกรวม 

8.86% สำหรับการเลื อกตั้ งครั้ งต อไปจะมี ข้ึนในป  2569 และ 2) วุฒิ สภา (Senate) มีสมาชิก 49 ท่ี นั่ ง 

(ประธานาธิบดีแตงตั้ง 15 ท่ีนั่ง และสภาทองถ่ินแตงตั้ง 34 ท่ีนั่ง) วาระ 6 ป โดยสมาชิกก่ึงหนึ่งตองเลือกตั้งใหม   

ทุก 3 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 12 ส.ค.2563 ท้ังนี้ คาซัคสถานอยูระหวางแกไขกฎหมายการเลือกตั้ง 

จากเดิมกำหนดข้ันต่ำพรรคการเมืองท่ีมีสิทธิไดรับท่ีนั่งในสภาผูแทนราษฎร ตองไดรับคะแนนเสียงจาก

ประชาชนไมต่ำกวา 7% ใหเหลือเพียง 5% 
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  ฝายตุลาการ : แบงเปน ศาลสูง ไดแก ศาลฎีกา (44 คน) และศาลรัฐธรรมนูญ (7 คน) 

ประธานาธิบดีเสนอชื่อผูพิพากษาศาลฎีกาตามคำแนะนำของคณะตุลาการศาลฎีกา และผานการรับรอง 

จากวุฒิสภา ปกติผูพิพากษาศาลฎีกาปฏิบัติงานไดถึงอายุ 65 ป แตขยายเวลาไดถึงอายุ 70 ป สวนศาล

รัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดี ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร แตงตั้งสมาชิกศาลรัฐธรรมนูญได

คนละ 2 คน ดำรงตำแหนงคราวละ 6 ป สวนประธานศาลรัฐธรรมนูญอยูในตำแหนงคราวละ 6 ป นอกจากนี้  

ยังมีศาลอ่ืน ๆ ไดแก ศาลประจำภูมิภาคและศาลทองถ่ิน ท้ังนี้ ระบบศาลของคาซัคสถานใชระบบประมวล

กฎหมาย (Civil Law) ท่ีไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายโรมัน-เยอรมันในทางทฤษฎี และอิทธิพลจากรัสเซีย

ในทางปฏิบัติ Judicial branch 

 พรรคการเมือง : Nur Otan (NO) หรือ Light-Fatherland เปนพรรครัฐบาล สวนพรรคฝายคาน

ท่ีสำคัญ ไดแก Ak Zhol (Bright Path), People's Party of Kazakhstan (QKHP) (ชื่อเดิม Communist 

Party of Kazakhstan, Auyl People's Patriotic Democratic Party (Auyl) และ Adal  

 

เศรษฐกิจ คาซัคสถานมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลาง อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีสำคัญ อาทิ น้ำมันสำรองท่ีพิสูจนแลว ปริมาณ 30,000 ลานบารเรล มากเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก

สหรัฐฯ กาซธรรมชาติ แรธาตุตาง ๆ เชน โครเมียม ทองแดง สังกะสี เฉพาะอยางยิ่งยูเรเนียม โดยเปนผูผลิต

และสงออกอันดับ 1 ของโลกเม่ือป 2552 ท้ังนี้ ป 2562 ผลิตมากถึง 43% ของการผลิตโลก อีกท้ังมีความรวมมือ

กับหลายประเทศ อาทิ รัสเซีย จีน สหรัฐฯ ฝรั่งเศส ญี่ปุน อินเดีย สำหรับป 2563 ผลิต 23% ของการผลิตโลก 

 นอกจากนี้ ยังมีขีดความสามารถทางการเกษตรเพราะมีพ้ืนท่ีกวางใหญสำหรับการเพาะปลูก

และทำปศุสัตว แมผลิตผลดานการเกษตรยังไมสูงนัก การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและแปรรูปรัฐวิสาหกิจระหวาง 

ป 2538-2540 สงผลใหเศรษฐกิจคาซัคสถานขยายตัวอยางมาก โดยเติบโตข้ึน 4 เทาในระหวางป 2548-2558 

มีเงินลงทุนโดยตรงจากตางชาติสูงถึง 215,000 ลานดอลลารสหรัฐ นักลงทุนตางชาติรายใหญ  ไดแก  

รัสเซีย สหรัฐฯ จีน และยุโรป สวนใหญเปนการลงทุนดานพลังงาน  

 เศรษฐกิจของคาซัคสถานพัฒนาอยางตอเนื่องจากการสงออกน้ำมันและกาซธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมดานพลังงาน โดยเฉพาะการสงออกน้ำมันถือเปนรายไดหลักของประเทศ ซ่ึงมีมูลคากวา 60% 

ของการสงออกท้ังหมด (คาซัคสถานสงออกน้ำมันผานทอสงหลายเสนทาง อาทิ ทอสงน้ำมันจากแปลง Tengiz 

ทางตะวันตกของคาซัคสถานไปยังเมืองทา Novorossiysk ริมทะเลดำของรัสเซีย ซ่ึงเปดใชเม่ือป 2543  

ทอสงน้ำมันไปจีนตั้งแตปลายป 2548 และเริ่มสงออกน้ำมันผานทอสง Baku-Tbilisi-Ceyhan ระหวาง

อาเซอรไบจาน-จอรเจีย-ตุรกี เม่ือป 2551 เพ่ือลดการพ่ึงพารัสเซียในการสงออกน้ำมัน) แตการพ่ึงพารายได

จากภาคพลังงานเปนหลัก ทำใหสภาพเศรษฐกิจของคาซัคสถานมีความเสี่ยงตามความผันผวนของราคาน้ำมัน

ในตลาดโลก คาซัคสถานจึงใหความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน ดวยการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก การขนสง เวชภัณฑ 

โทรคมนาคม ปโตรเคมี และการแปรรูปอาหาร ตามยุทธศาสตร Kazakhstan 2050 ท่ีประกาศเม่ือ ธ.ค.2555 

เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ท่ีมีเปาหมายการติดอันดับหนึ่งใน 30 ประเทศแรกของโลก 

ท่ีมีการพัฒนามากท่ีสุดภายในป 2593 ขณะท่ีต้ังเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหถึงระดับความเปน

กลางของคารบอน (Carbon neutrality) ภายในป 2603 
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 นอกจากนี้ คาซัคสถานยังประกาศยุทธศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเปนระยะ เชน 

ยุทธศาสตรการลงทุนแหงชาติระหวางป 2561-2565 เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศท่ีขยายตัวตอเนื่อง 

(เม่ือป 2560 มีมูลคาประมาณ 156,200 ลานดอลลารสหรัฐ มากกวาเม่ือป 2559 มีมูลคาประมาณ 143,200 

ลานดอลลารสหรัฐ) และยุทธศาสตรการสงออกแหงชาติระหวางป 2561-2565 เพ่ือกระตุนการสงออกสินคาท่ี

ไมใชทรัพยากร โดยตั้งเปาหมายจะเพ่ิมการสงออกเปน 2 เทาของป 2558 ภายในป 2568 มีการกำหนดตลาด

เปาหมายการสงออกไว 27 ประเทศ แบงเปน 4 กลุม ตามระดับความสนใจของรัฐบาล ไดแก กลุมท่ีใหความสำคัญ

มากท่ีสุด กลุมท่ีใหความสำคัญมาก กลุมท่ีใหความสำคัญ และกลุมท่ีมีศักยภาพการสงออกในระยะยาว  

 คาซัคสถานยังพยายามสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจเพ่ือลดการพ่ึงพาการสงออกน้ำมัน

ดวยการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห งชาติ  ภายใตวิสัยทัศน  Nurly Zhol (The Path to the Future)  

เม่ือ ก.ย.2557 เพ่ือพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเอเชียกับยุโรป ซ่ึงไดรับอิทธิพลทางความคิด

และแรงผลักดันจากแนวคิดการพัฒนาเสนทางสายไหมใหมของจีน โดยคาซัคสถานตั้งเปาหมายการลงทุนตาม

แผนดังกลาวสูงกวา 40,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2563 และคาดหวังจะไดประโยชนจากการเปน

เสนทางขนสงเชื่อมตอระหวางเอเชียกับยุโรป จึงมีความรวมมือกับหลายประเทศ เชน จีน และญี่ปุนในการ

พัฒนาเสนทางขนสงสินคาทางรถไฟ 

 สำหรับแผนพัฒนาโครงการแหงชาติท่ีประกาศในป 2564 กำหนดเปาหมายระยะกลางถึงป 2568 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 15.9 ลานลานเทงจาคาซัคสถาน มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ไมต่ำกวา 5% มุงการพัฒนา 5 ดาน ไดแก อุตสาหกรรมและนวัตกรรม ศูนยกลางดานปโตรเคมีและพลังงาน 

อุตสาหกรรมดานธรณีวิทยา และการสงออกท่ีไมใชพลังงาน พรอมตั้งเปาหมายการเปนประเทศ “Open 

economy” และพัฒนาจากอันดับท่ี 93 (ป 2561) สูอันดับ 55 ในป 2568 โดยตัวชี้วัดดัชนีความซับซอนทาง

เศรษฐกิจ (Economic Complexity Index-ECI) ท่ีใชวัดความหลากหลายของสินคาท่ีแตละประเทศผลิตได 

โดยป 2562 อยูอันดับท่ี 78 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : Kazakhstani Tenge (KZT) หรือเทงจาคาซัคสถาน 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  431.24 KZT : 1 ดอลลารสหรัฐ  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  100 KZT : 7.59 บาท (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ต.ค.2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 170,000,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ธ.ค.2563) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  : 3.5% (ต.ค.2564)  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป  :  11,075 ดอลลารสหรัฐ (ธ.ค.2563) 

ทุนสำรองทองคำและเงินตราระหวางประเทศ : 35,800 ลานดอลลารสหรัฐ (ต.ค.2564) 

แรงงาน :  8.77 ลานคน สวนใหญอยูในภาคบริการ 64% อุตสาหกรรม 21% เกษตรกรรม 15% (ป 2563) 

อัตราการวางงาน  :  4.9% (มี.ค.2564) 
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อัตราเงินเฟอ  : 8.9% ขณะท่ีกำหนดเปาหมายเงินเฟอ 4.6% (ต.ค.2564) 

ดุลการคาระหวางประเทศ :  ไดเปรียบดุลการคา 1,707 ลานดอลลารสหรัฐ (ส.ค.2564) 

มูลคาการสงออก :  5,416 ลานดอลลารสหรัฐ (ส.ค.2564) 

สินคาสงออก :  น้ำมันและกาซธรรมชาติ โลหะจำพวกเหล็ก เคมีภัณฑ เครื่องจักรกล ธัญพืช ขนสัตว เนื้อสัตว 

ถานหิน 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ :  อิตาลี 18% จีน 12% เนเธอรแลนด 11% รัสเซีย 10% ฝรั่งเศส 6% (ส.ค.2564) 

มูลคาการนำเขา :  3,709 ลานดอลลารสหรัฐ (ส.ค.2564) 

สินคานำเขา :  เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑจากโลหะ ผลิตภัณฑอาหาร 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ :  รัสเซีย 34% จีน 17% เยอรมนี 5.1% สหรฐัฯ 4.3% อิตาล ี3% (ส.ค.2564) 

ทรัพยากรธรรมชาติ :  น้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหิน แรยูเรเนียม แรเหล็ก แรแมงกานีส แรโครเมียม ทองคำ 

นิกเกิล โคบอลต ทองแดง โมลิบดีนัม ตะก่ัว สังกะสี และบอกไซต 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร :  การจัดกำลังทัพและอาวุธยุทโธปกรณของคาซัคสถานสวนใหญตกทอดมาตั้งแต

สมัยสหภาพโซเวียต จัดตั้ง กห.คาซัคสถาน ป 2535 มีการปรับปรุงและจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหมเขา

ประจำการตอเนื่องโดยนำเขาจากรัสเซียกวา 80% สำหรับความรวมมือทางทหารมีความใกลชิดกับรัสเซีย  

ใหสัตยาบันขอตกลงกับรัสเซียในการจัดตั้งเขตปองกันภัยทางอากาศรวมระหวางสองประเทศเม่ือ พ.ค.2557 และ

รวมฝกรบในกรอบขององคการความรวมมือเซ่ียงไฮ (Shanghai Cooperation Organization-SCO) และ 

กรอบองคกรสนธิสัญญาความม่ันคงรวมกัน (Collective Security Treaty Organization-CSTO) รัสเซีย

สนับสนุนดานยุทโธปกรณและการปองกันทางอากาศแกคาซัคสถาน เชน เฮลิคอปเตอร ระบบปองกันภัยทางอากาศ 

และรถหุมเกราะ สวนการปรับปรุงโครงสรางเหลาทัพยังลาชา การประจำการกำลังพลสวนใหญอยูทางภาค

ตะวันออก เกือบท้ังหมดอยูท่ีอัลมาตี ท้ังนี้ ในกลุมประเทศเอเชียกลาง คาซัคสถานมีกำลังทางทหารใหญเปน

อันดับ 2 รองจากอุซเบกิสถาน  

 ยุทโธปกรณสำคัญ :  

 กำลังพลรวม : ป 2563 จำนวน 39,000 นาย งบประมาณดานการทหารป 2564 ประมาณ 

1,733 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1% ของ GDP ซ่ึงลดลงจากป 2563 

 ทบ.  20,000 นาย แบงเปน 4 มณฑลทหาร ไดแก อัสตานา ตะวันออก ตะวันตก และใต 

ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก ถ.หลัก (MBT) T-72BA 300 คัน ยานลาดตระเวน (RECCE) 100 คัน (รุน BRDM-2 

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

หุมเกราะ แบบ APC 432 คัน (รุน MT-LB, BTR-3E, BTR-80 และ Arlan) แบบ AUV ไมต่ำกวา 17 คัน  

(รุน Cobra; SandCat) รถลากจูงสะเทินน้ำสะเทินบกอเนกประสงครุน MT-LB เครื่องปลอยขีปนาวุธ MSL  

ไมต่ำกวา 3 ระบบ (รุน SP BMP-T; HMMWV, MANPATS 9K111 Fago) ปนตอตานรถถังลำกลองขนาด  

11 มม. 68 คัน (รุน MT-12/T-12) ปนใหญ 611 กระบอก (แบบ SP, TOWED, GUN/MOR, MRL, MOR) 

อาวุธปลอยพ้ืนสูพ้ืน Tochka (SS-21 Scarab) 12 ชุด 
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 ทร. 3,000 นาย มีเรือลาดตระเวนและเรือตรวจการณชายฝง 14 ลำ (แบบ PCGM, PCC, 

PBF, PB) เรือขุดทุนระเบิด 1 ลำ (รุน Alatau) เรือสำรวจ 1 ลำ (รุน Zhaik) และยานรบหุมเกราะสะเทินน้ำ

สะเทินบก 70 คัน (รุน BTR-82A) 

 ทอ. 12,000 นาย  มี  บ .รบรวม  113 เครื่อง เปน  บ .ขับ ไล  45 เครื่อง (แบบ  MiG-29 

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

บ.ขับไล/โจมตีภาคพ้ืนดิน 54 เครื่อง (แบบ MiG-27 Flogger D, MiG-23UB Flogger C, Su-27 Flanker, 

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

บ.ลาดตระเวน/สอดแนมแบบ An-30 Clank 1 เครื่อง บ.ขนสง 19 เครื่อง และ บ.ฝก 19 เครื่อง (แบบ L-39 

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

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

Halo 4 เครื่อง Bell-205 (UH-1H Iroquois) 4 เครื่อง และ H145 จำนวน 8 เครื่อง) อากาศยานไรคนขับ

ขนาดใหญ 2 ลำ (รุน Wing Loong พัฒนาโดยจีน) ระบบตอตานอากาศยานจากพ้ืนสูอากาศไมต่ำกวา 40 

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

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

เรดาห (รุน R-27, R-33, R-77) ระบบอากาศสูพ้ืน (รุน Kh-23, Kh-25, Kh-27, Kh-29, Kh-58)  

 กห.  4,000 นาย 

  กำลังกึ่งทหาร  31,500 นาย แบงเปนกองกำลังรักษาความม่ันคงประจำ มท. 20,000 นาย  

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

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

เรือตรวจการณ  22 ลำ (รุน Almaty, Sardar, Zhuk, Aibar, FC-19, Saygak) นอกจากนี้  ยังสงทหารรวมกับ

สหประชาชาติประจำในซาฮาราตะวันตก (MINURSO) และเลบานอน (UNIFIL) และรวมกับองคการวาดวย

ความม่ันคงและความรวมมือในยุโรปประจำในยูเครนและมอลโดวา 

 

ปญหาดานความม่ันคง  

 ภัยคุกคามจากการแพรขยายแนวคิดสุดโตงทางศาสนาและกลุมกอการราย โดยเฉพาะ        

กลุม Islamic State (IS) เนื่องจากมีชาวคาซัคไปรวมกับกลุม IS ท่ีซีเรียและอิรัก ซ่ึงทางการคาซัคสถานกังวลวา 

กลุมคนเหลานี้อาจนำแนวคิดนิยมความรุนแรงกลับมาเผยแพรและกอเหตุในคาซัคสถาน จึงพยายามสกัดก้ัน

การกอเหตุดวยการจับกุมผูจัดหาสมาชิกและเผยแพรแนวคิด และผูเดินทางไปรวมรบ โดยใชวิธีการทางกฎหมาย 

และการใชกำลังหากขัดขวาง/ตอสู เชน คาซัคสถานออกกฎหมายตัดสิทธิความเปนพลเรือนสำหรับประชาชนท่ี

ทำผิดในคดีท่ีเก่ียวกับการกอการรายและความม่ันคงแหงชาติ (จัดหา เขารวม กระทำการท่ีเปนภัยตอ

ผลประโยชนสำคัญของชาติ หรือวางแผนสังหารประธานาธิบดี) เม่ือ 11 ก.ค. 2560 ตลอดจนวางแผน 

เพ่ิมงบประมาณ 4 เทาหรือ 837 ลานดอลลารสหรัฐ ในหวงป 2561-2565 เพ่ือใชในภารกิจตอตานการกอการราย 
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 นอกจากนี้ ป 2564 แมคาซัคสถานไมมีพรมแดนติดกัน แตก็เฝาระวังและใหความชวยเหลือ

แกประเทศในกลุมเอเชียกลางท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ ในอัฟกานิสถาน อีกท้ังคาซัคสถาน 

มีบทบาทสนับสนุนกลไกของ UN อาทิ การจัดตั้ง สนง.องคการสหประชาชาติชั่วคราว ในคาซัคสถาน  

เพ่ือรองรับ จนท.ท่ีตองยายออกจากอัฟกานิสถาน 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เขารวมในองคการระหวางประเทศ ไดแก 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 (ผูสังเกตการณ ), 

NSG, OAS (ผูสังเกตการณ), OIC, OPCW, OSCE, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, 

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

 

การขนสงและโทรคมนาคม มีท าอากาศยาน  96 แห ง เสนทางรถไฟระยะทาง 16,614 กม . ถนน

ระยะทาง 95,409 กม. ทอขนสง condensate (กาซธรรมชาติ) 658 กม. ทอขนสงกาซยาว 15,256 กม.       

ทอขนสงน้ำมัน  8,013 กม . ทอขนสงน้ำมันสำเร็จรูปยาว 1,095 กม . และทอขนสงน้ำยาว 1,975 กม.           

ดานโทรคมนาคม มีโทรศัพทพ้ืนฐาน 3,697,300 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 26,473,000 เลขหมาย จำนวน  

ผูใชอินเทอรเน็ต 14,100,751 คน (ก.ค. 2559) รหัสอินเทอรเน็ต .kz 

 

การเดินทาง  กอนสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 มีเท่ียวบินตรงของสายการบินแอรอัสตานา 

ระหวางกรุงเทพฯ-นูร-สุลตาน 3 ครั้งตอสัปดาห และกรุงเทพฯ-อัลมาตี 5 ครั้งตอสัปดาห (ฤดูหนาวเพ่ิมอีก 2 ครั้ง

ตอสัปดาห) ใชเวลาบินประมาณ 7 ชม. โดยมีนักทองเท่ียวชาวคาซัคเยือนไทยเฉลี่ยปละ 60,000-70,000 คนตอป 

สำหรับป 2564 หวง ต.ค. 2564 สายการบินแอรอัสตานามีแผนใหบริการเสนทางอัลมาตี-ภูเก็ต จำนวน 2 ครั้ง

ตอสัปดาห ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย โดย พ.ย. 2564 เพ่ิมเท่ียวบินเปนจำนวน 4 ครั้งตอสัปดาห 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม   

 1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับรัฐบาล ภายหลังนายนาซารบาเยฟ ซ่ึงเคยดำรง

ตำแหนงประธานาธิบดีคาซัคสถานยาวนานกวา 28 ป ลาออก เม่ือ 19 มี.ค.2562 เนื่องจากปญหาดานสุขภาพ 

โดยมีนายนายคาซึม-โจมารท โทคาเยฟ อดีตประธานรัฐสภา และเปนบุคคลใกลชิด รักษาการตำแหนงประธานาธิบดี 

และภายหลังชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปเดียวกัน นายโทคาเยฟ ไดปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี และ 

จนท.ระดับสูงจำนวนมาก  

 2) การแสดงบทบาทในเวทีระหวางประเทศตอการรับมือสถานการณในอัฟกานิสถาน ท้ังใน

ฐานะประเทศท่ีมีบทบาทนำในกลุมประเทศเอเชียกลาง ท่ีมีนโยบายมุสลิมสายกลาง 

 3) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมท่ีมีอุซเบกิสถานเปนคูเปรียบเทียบในกลุมประเทศเอเชียกลาง 
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 4) การรักษาสมดุลความสัมพันธ ระดับทวิภาคีกับรัสเซีย จีน และสหรัฐฯ รวมถึงระดับพหุภาคี 

อาทิ บทบาทในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union-EAEU) รวมกับรัสเซีย เบลารุส 

อารเมเนีย และคีรกีซสถาน กรอบความรวมมือระหวางกลุม 5 ประเทศเอเชียกลาง กับสหรัฐฯ USA and 5 

Central Asian Foreign Ministers หรือ C5+1 (สหรัฐฯ คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน เติรกเมนิสถาน 

และอุซเบกิสถาน) 

 

ความสัมพันธไทย-คาซัคสถาน  

 ดานการทูต ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับคาซัคสถานเม่ือ 6 ก.ค.2535 ไทยมี 

สอท. ณ อัสตานา และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอัลมาตี สวนคาซัคสถานมี สอท. ท่ีกรุงเทพฯ และ    

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์คาซัคสถานประจำ จ.ชลบุรี นอกจากนี้ เม่ือ 11 พ.ค.2559 ครม.อนุมัติการเปดสถาน

กงสุลกิตติมศักดิ์คาซัคสถานประจำกรุงเทพฯ และแตงตั้งนายกำพล ศุภรสหัสรังสี ดำรงตำแหนงกงสุล

กิตติมศักดิ์ประจำ จ.ชลบุรี (โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 8 จังหวัด ไดแก จ.ชลบุรี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี         

จ.สระแกว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด) สวนกระทรวงพาณิชยแตงตั้งนางสาวไอกุล สุลตาโนวา 

(Miss Aigul Sultanova) เปน Trade Representative ณ อัสตานา คาซัคสถาน เริ่มปฏิบัติภารกิจเม่ือ 15 ธ.ค.2559 

เพ่ือเรงรัดการสงออกสินคาและบริการ และสงเสริมการลงทุนของไทยในคาซัคสถาน สำหรับป 2564 สถาน

กงสุลกิตติมศักดิ์คาซัคสถาน จ.ภูเก็ต เริ่มเปดทำการอยางเปนทางการ โดยมีนายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ดำรง

ตำแหนงกงสุลกิตติมศักดิ์คนแรกประจำ จ.ภูเก็ต 

 ดานการเมือง ไทยและคาซัคสถานมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันหลายครั้ง โดยประธานาธิบดี

คาซัคสถานเยือนไทย เม่ือป 2536 และ นรม.ไทยเยือนคาซัคสถาน เพ่ือรวมประชุมสุดยอด CICA ครั้งท่ี 2  

เม่ือป 2549 ไทยและคาซัคสถานมีการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความรวมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน 

(Joint Commission for Bilateral Cooperation-JC) เปนเวทีในการทบทวน ติดตาม และผลักดันความรวมมือ

ทวิภาคีในมิติตาง ๆ มีการประชุมรวมกันมาแลว 3 ครั้งคือ ครั้งท่ี 1 หวง 21-22 ต.ค.2545 ท่ีอัสตานา ครั้งท่ี 2 

หวง 21-22 มิ.ย.2555 ท่ีกรุงเทพฯ และครั้งท่ี 3 หวง 21-22 มิ.ย.2560 ท่ีอัสตานา ซ่ึงครบรอบ 25 ป การสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับคาซัคสถาน นอกจากนี้ ไทยเขารวมงาน Astana Expo 2017 

ที่คาซัคสถาน ระหวาง 10 มิ.ย.-10 ก.ย.2560 ภายใตแนวคิด “Future Energy” คาซัคสถานสนับสนุนไทย   

ในการสมัครเปนสมาชิก CICA ซ่ึงเปนกรอบการประชุมเพ่ือสงเสริมความม่ันคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย

ท่ีคาซัคสถานริเริ่มข้ึน โดยไทยเขาเปนสมาชิก CICA เม่ือ ต.ค.2547 ขณะท่ีไทยสนับสนุนคาซัคสถานเขาเปน

สมาชิกความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue-ACD) โดยท่ีประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทรับคาซัคสถาน

เขาเปนสมาชิกระหวางการประชุมรัฐมนตรี ที่ จ.เชียงใหม เมื่อ 21 มิ.ย.2546 นอกจากนี้ คาซัคสถานขอรับ

การสนับสนุนจากไทยในการสมัครเปนสมาชิก ASEAN Regional Forum (ARF)  

 ดานเศรษฐกิจ คาซัคสถานเปนคูคาท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดในเอเชียกลางของไทย การคา

ระหวางไทยกับคาซัคสถาน หวง ม.ค.-ธ.ค.2562 มีมูลคา 109.6 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมจากป 2561 ท่ีมีมูลคา 

92.67 ลานดอลลารสหรัฐ (ไทยสงออก 119,400 ดอลลารสหรัฐ นำเขา 129 ลานดอลลารสหรัฐ) สินคาสงออก
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ของไทยไปคาซัคสถาน ไดแก รถยนตและชิ้นสวนยานยนต เครื่องพิมพ โทรศัพท เครื่องจักรกล โพลิเมอร และ

สินคาปลีกสำเร็จรูป สวนสินคานำเขาจากคาซัคสถาน ไดแก สินแรโลหะ แรธาตุ เคมีภัณฑ ดายและเสนใย 

ผลิตภัณฑสิ่งทอ ไทยลงทุนในคาซัคสถาน 2.2 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่คาซัคสถานลงทุนในไทย 8.4 

ลานดอลลารสหรฐั ปจจุบันคาซัคสถานมีการลงทุนดานการทองเท่ียวท่ี จ.ภูเก็ต มูลคาประมาณ 155 ลานบาท 

โดยขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับแรงงานไทยใน

คาซัคสถานเม่ือป 2558 มีจำนวน 193 คน สวนใหญทำงานท่ีเมือง Atyrau และ Aktau ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน 

ผูประกอบอาหารและพนักงานสปาในเมืองใหญของคาซัคสถาน มีนักทองเท่ียวคาซัคสถานในไทย 57,236 คน 

ป 2560 (เพ่ิมข้ึน 19%) สรางรายได 3,727 ลานบาท  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับคาซัคสถาน ไดแก ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ

รวมวาดวยความสัมพันธทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน (21 ก.ค.2536) ความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศไทย-

คาซัคสถาน (3 พ.ค.2539 โดยผลการเจรจาการบินระหวางผูแทนเม่ือ 7 ส.ค.2561 ไดจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU) 

ตกลงปรับปรุงสิทธิการบิน และขอบทเพ่ือเพ่ิมโอกาสการบินระหวางกัน ความตกลงความรวมมือดานการคา

และการลงทุนระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทยกับหอการคาและอุตสาหกรรมคาซัคสถาน (29 ส.ค.2546) 

พิธีสารวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศไทย-คาซัคสถาน (20 ต.ค.2547) บันทึกความเขาใจ

วาดวยการสถาปนาความสัมพันธบานพ่ีเมืองนองเมืองพัทยาและเมืองชิมเคนท (ป 2545) ความตกลงวาดวย

การสถาปนาความสัมพันธระหวางอัสตานาและกรุงเทพฯ (บานพ่ีเมืองนอง) บันทึกความเขาใจวาดวยความ

รวมมือดานขาราชการพลเรือนไทย-คาซัคสถาน (ป 2547) ไทยและคาซัคสถานลงนามขอตกลงวาดวยการ

ยกเวนการตรวจลงตราสำหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ 

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

ระหวาง บมจ.ปตท. กับ บจ.KazStroyService ของคาซัคสถาน เม่ือ 27 มิ.ย.2561  
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นายคาซึม-โจมารท โทคาเยฟ 

(Kassym-Jomart Kemelyevich Tokayev) 

 

ตำแหนง  ประธานาธิบดีคาซัคสถาน  

 

เกิด 17 พ.ค.2496 (อายุ 68 ป/ป 2565) ท่ีเมืองอัลมาตี  

 

สถานภาพ -  สมรสกับนาง Nadezhda Tokayeva แตหยารางแลว  

 -  มีบุตรชาย 1 คน  

 

การศกึษา  

ป 2513 -  เขารับการศึกษาท่ี Moscow State Institute of International Relations  

-  หวงเปนนักศึกษาปท่ี 5 เขารวมโครงการฝกงานท่ี สอท.สหภาพโซเวียต (ในขณะนั้น)  

 ท่ีจีน เปนเวลา 6 เดือน 

ป 2518 -  สำเร็จการศึกษาจาก Moscow State Institute of International Relations 

 -  ความสามารถดานภาษา เชี่ยวชาญภาษารัสเซีย จีน และอังกฤษ รวมถึงความรูภาษาฝรั่งเศส  

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2518 - ทำงานท่ีกระทรวงการตางประเทศสหภาพโซเวียต (ในขณะนั้น) และไปประจำการท่ี  

  สอท.สหภาพโซเวียตประจำสิงคโปร เปนเวลา 4 ป  

ป 2522 - กลับมาทำงานท่ีกระทรวงการตางประเทศสหภาพโซเวียต  

ป 2526 - ฝกอบรมหลักสูตรท่ี Beijing Language Institute  

ป 2527-2528 -  กลับมาทำงานท่ีกระทรวงการตางประเทศสหภาพโซเวียต  

-  ประจำการท่ี สอท.สหภาพโซเวียตประจำปกก่ิง ดำรงตำแหนงเลขานุการโท เลขานุการเอก 

 และท่ีปรึกษา ตามลำดับ จนถึงป 2534  
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ป 2534 -  ข้ึนทะเบียนสถาบันการทูตของกระทรวงการตางประเทศสหภาพโซเวียตในมอสโก  

  พรอมกับฝกอบรมหลักสูตรนักการทูตอาวุโส  

 -  เคยดำรงตำแหนงประธานสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงคาซัคสถานเปนเวลา 13 ป 

  

ประวัติทางการเมือง 

ป 2535 - ดำรงตำแหนง รมช.กระทรวงการตางประเทศคาซัคสถาน  

ป 2536 - ดำรงตำแหนง รมช.กระทรวงการตางประเทศคาซัคสถาน คนท่ี 1  

ป 2537-2542 - ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงการตางประเทศคาซัคสถาน ครั้งท่ี 1  

มี.ค.2542 - ดำรงตำแหนงรอง นรม.คาซัคสถาน  

1 ต.ค.2542 -  ดำรงตำแหนง นรม.คาซัคสถาน คนท่ี 4 กอนประกาศลาออกจากตำแหนงเม่ือ 28 ม.ค.2545  

ป 2545-2550 - ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงการตางประเทศคาซัคสถาน ครั้งท่ี 2  

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

12 มี.ค.2554  -  ดำรงตำแหนงรองเลขาธิการสหประชาชาติ ทำหนาท่ีผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการ 

    สหประชาชาติท่ีเจนีวา สวิตเซอรแลนด เปนเวลากวา 2 ป (ถึง 16 ต.ค.2556)  

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

20 มี.ค.2562 - ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคาซัคสถานเปนการชั่วคราวภายหลังประธานาธิบดี 

   นาซารบาเยฟประกาศลาออกจากตำแหนง เม่ือ 19 มี.ค.2562  

9 มิ.ย.2562 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคาซัคสถาน คนท่ี 2 ในสังกัดพรรค Nur Otan ซ่ึงเปน 

   พรรครัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีนาซารบาเยฟ ดวยคะแนนเสียง 70.96% ซ่ึงเปน 

   การเลือกตั้งรอบท่ี 2 ตามกฎหมายเลือกตั้งของคาซัคสถาน (รอบแรกจัดเลือกตั้งเม่ือ  

   23 เม.ย.2562) 

12 มิ.ย.2562 - พิธีสาบานตนเขารับตำแหนงของประธานาธิบดีนายคาซึม-โจมารท โทคาเยฟ  

  ของคาซัคสถาน  

 

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

 

ประธานาธิบดี   Kassym-Jomart Tokayev  

นรม.  Askar Mamin  

รอง นรม.คนท่ี 1  Alikhan Smailov  

รอง นรม.  Yeraly Tugzhanov 

รอง นรม.  Roman Sklyar 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Yerlan Turgumbayev* 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Tsoy Alexey Vladimirovich 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  Atamkulov Beibut Bakirovich 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา  Raimkulova Aktoty Rakhmatullaevna 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Murat Karibaiuly Bektanov* 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร   Aymagambetov Askhat Kanatovich 

รมว.กระทรวงเกษตร   Yerbol Karashukeev* 

รมว.กระทรวงการคลัง   Zhamaubayev Yerulan Kenzhebekovich  

รมว.กระทรวงการตางประเทศ   Tleuberdi Mukhtar Beskenuly 

รมว.กระทรวงยุตธิรรม  Beketayev Marat Bakytzhanovich 

รมว.กระทรวงพลังงาน  Magzum Mirzagaliyev* 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจแหงชาติ  Aset Irgaliyev* 

รมว.กระทรวงขอมูลขาวสารและการพัฒนาสังคม  Balayeva Aida Galymovna 

รมว.กระทรวงพัฒนาดิจิทัล นวัตกรรม และอุตสาหกรรมการบิน Mussin Bagdat 

รมว.กระทรวงแรงงานและการปกปองสังคมของประชากร  Serik Shapkenov 

รมว.กระทรวงการคาและบูรณาการ    Sultanov Bakhyt Turlykhanovich 

รมว.กระทรวงนิเวศ ธรณี และสิ่งแวดลอม    Serikkali Brekeshev* 

รมว.กระทรวงสถานการณฉุกเฉิน     Ilyin Yuriy Viktorovich 

ผูวาการธนาคารแหงชาติคาซัคสถาน    Erbolat Dosaev 

 

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

*แตงตั้งป 2564          (พ.ย.2564) 

 


