
                                                     ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

1 

 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

(People’s Republic of Bangladesh) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เมืองหลวง ธากา 

 

ท่ีตั้ง อยูทางตะวันออกของอนุทวีปเอเชียใต บริเวณเสนละติจูดท่ี 24 องศาเหนือ เสนลองจิจูดท่ี 90

องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 148,460 ตร.กม. 

 

อาณาเขต ความยาวของเสนพรมแดนท้ังหมด 4,413 กม. 

  ทิศเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ติดกับอินเดีย (4,142 กม.)  

  ทิศตะวันออกเฉียงใต  ติดกับเมียนมา (271 กม.)  

  ทิศใต    ติดกับอาวเบงกอล (580 กม.) 
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ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีสวนใหญ เกิดจากการทับถมของดินทราย มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทำ

การเกษตร เปนท่ีราบลุมปากแมน้ำท่ีสำคัญ 3 สาย ไดแก แมน้ำคงคา พรหมบุตร และเมคนา (Meghna) พ้ืนท่ี

ทางตะวันออกเฉียงเหนือเปนท่ีราบเชิงเขาขนาดใหญ สวนทางตะวันออกเฉียงใตเปนเทือกเขาสูง 

 

ภูมิอากาศ บังกลาเทศมีภูมิอากาศเปนแบบเขตรอน โดยบริเวณภาคตะวันออกจะรอนชื้นตลอดท้ังป  

ภาคกลางและตะวันตกจะรอนชื้นสลับแลง สวนภาคเหนือจะก่ึงรอน ฝนตกชุก ภูมิอากาศของบังกลาเทศ

แบงเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต ต.ค.-มี.ค. อุณหภูมิอยูระหวาง 11-29 องศาเซลเซียส ฤดูรอนเริ่ม

ตั้งแต มี.ค.-มิ.ย. อุณหภูมิอยูระหวาง 21-34 องศาเซลเซียส และฤดูฝน เริ่มตั้งแต มิ.ย.-ต.ค. 

 ภัยธรรมชาติท่ีบังกลาเทศประสบอยูเปนประจำ ไดแก ความแหงแลง และพายุไซโคลน 

บังกลาเทศประสบปญหาพายุไซโคลนพัดเขาทำลายท้ังบานเรือนและชีวิตประชากรปละหลายครั้ง 

 

ประชากร  166,951,254 คน (พ.ย.2564)  

 

รายละเอียดประชากร ประกอบดวยเชื้อสายเชื้อสายเบงกาลี 98% อ่ืน ๆ 2% อัตราสวนประชากรจำแนก

ตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 26.75% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 68.02% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 

5.23% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 73.57 ป เพศชายประมาณ 71.8 ป เพศหญิงประมาณ 75.6 ป 

อัตราการเกิด 21.6 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.4 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการ

เจริญเติบโตของประชากร 1% 

 

ศาสนา อิสลาม 89.8% ฮินดู 9.1% ศาสนาอ่ืน ๆ 0.7% 

 

ภาษา ภาษาเบงกาลี (Bengali) เปนภาษาราชการ นิยมใชภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาและธุรกิจ 

และมีภาษาทองถ่ินของชนกลุมนอย 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 72.89% ชาย 75.7% หญิง 70.09% งบประมาณดานการศึกษาประจำป

งบประมาณ 2562-2563 จำนวน 6,353.4 ลานดอลลารสหรัฐ (หรือคิดเปน 11.41% ของรายจายประเทศ)  

โดยรัฐบาลจัดการศึกษาแบบใหเปลาแกเด็กหญิงจนถึงเกรด 10 การศึกษาภาคบังคับ 6 ป และใหคาจางเรียน

แกนักศึกษาสตรี บังกลาเทศมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แหง และเอกชน 19 แหง มหาวิทยาลัยแพทยของรัฐ 

14 แหง และเอกชน 11 แหง วิทยาลัยทันตแพทย 3 แหง วิทยาลัยเทคนิค 4 แหง วิทยาลัยท่ัวไป 2,409 แหง 

สถาบันเทคโนโลยี 4 แหง และโรงเรียนสอนศาสนา 7,276 แหง 
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การกอตั้งประเทศ เดิมดินแดนของบังกลาเทศในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของชมพูทวีป (อินเดีย) เคยมี 

ความเจริญรุงเรืองทางศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมากอน ตอมาพอคาชาวอาหรับไดนำศาสนาอิสลาม

เขามาเผยแพร จนกลายเปนศาสนาหลักมาจนถึงทุกวันนี้ ชมพูทวีปตกเปนอาณานิคมของสหราชอาณาจักร

เมื่อป 2300 และไดรับเอกราชเม่ือป 2490 แตขณะนั้นบังกลาเทศยังเปนสวนหนึ่งของปากีสถาน เรียกวา

ปากีสถานตะวันออก ตอมาชาวเบงกาลีในปากีสถานตะวันออกไมพอใจการบริหารงานของรัฐบาลกลาง 

ประกอบกับมีความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ชาวเบงกาลีจึงจัดตั้งพรรคสันนิบาตอวามี 

(Awami League-AL) ข้ึนเม่ือป 2492 เพ่ือปกปองผลประโยชนของชาวเบงกาลี โดยมีชีค มูจิบูร ราหมาน เปน

หัวหนาพรรค 

 เมื่อปากีสถานตะวันออกประกาศแยกตัวจากปากีสถานตะวันตก ทำใหเกิดการสูรบ

ระหวางปากีสถานตะวันออกกับตะวันตก โดยอินเดียสงทหารเขาไปชวยปากีสถานตะวันออก จนปากีสถาน

ตะวันออกสามารถแยกตัวเปนเอกราช และจัดตั้งเปนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเมื่อ 26 มี.ค.2514 

โดยมีชีค มูจิบูร ราหมาน ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนแรกของบังกลาเทศ ซ่ึงไดชื่อวาเปนบิดาผูกอต้ัง

บังกลาเทศ (Father of the Nation) 

 

วันชาต ิ 26 มี.ค. (ไดรับเอกราชจากปากีสถานตะวันตกเม่ือป 2514) 

 

การเมือง ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเปนประมุข และมี นรม.เปน

หัวหนาฝายบริหาร แบงเขตการปกครองเปน 7 เขต 

 ฝายบริหาร : มี นรม. เปนหัวหนาฝายบริหาร มีอำนาจควบคุมฝายบริหาร กระทรวง ทบวง  

กรมตาง ๆ และเปนผูแตงตั้ง รมต. และ ออท.ประจำประเทศตาง ๆ 

 ฝายนิติบัญญัติ : มีเพียงสภาเดียวคือ Jatiya Sangsad หรือสภาแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวย

สมาชิก 300 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระ 5 ป หนาที่สำคัญ คือ ออกกฎหมาย

และขอมติ จัดใหมีการไตสวนในเรื่องท่ีมีความสำคัญ และใหความเห็นชอบเรื่องงบประมาณและภาษี 

 ฝายตุลาการ : บังกลาเทศใชระบบศาลแบบสหราชอาณาจักร มีท้ังศาลแพงและศาลอาญา  

โดยศาลฎีกาเปนศาลสูงสุด ซ่ึงแบงเปน 2 สวน คือ Appellate Division และ High Court Division และยังมี 

ศาลระดับลาง ไดแก District Courts Thana Courts และ Village Courts นอกจากนี้ ยังมีศาลพิเศษอ่ืน ๆ 

เชน ศาลครอบครัว ศาลแรงงาน 

 พรรคการเมืองสำคัญ ไดแก 1) พรรคสันนิบาตอวามี (Awami League-AL) ซ่ึงเปนพรรค

รัฐบาลชุดปจจุบันภายใตการนำของ นรม.ชีค ฮาซินา 2) พรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (Bangladesh National 

Party-BNP) ปจจุบันเปนฝายคาน นำโดยนางคาเลดา เซีย และ 3) พรรค Jama’at-e-Islami-JI ซ่ึงเปนพรรค

การเมืองเครงจารีต ทั้งนี้ 2 พรรคแรกผลัดกันเปนรัฐบาลและฝายคานมาตลอด เมื่อฝายหนึ่งเปนรัฐบาล 

ฝายคานก็พยายามชุมนุมประทวงโคนลมรัฐบาล สงผลกระทบทำใหนโยบายของชาติขาดความตอเนื่อง 
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เศรษฐกิจ ภาคเศรษฐกิจของบังกลาเทศขยายตัวอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2539 แมวาจะประสบปญหา 

การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การทุจริตคอรรัปชัน และความลาชา 

ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ท้ังนี้ บังกลาเทศพ่ึงพาเศรษฐกิจหลัก 3 ภาค ไดแก ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเสื้อผาสำเร็จรูป (คิดเปน 80% ของมูลคาการสงออกท้ังหมด) ภาคบริการและแรงงานในตางประเทศ 

เศรษฐกิจบังกลาเทศเปนระบบเศรษฐกิจการตลาด ใหความสำคัญเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจ สงเสริม

การลงทุนจากตางประเทศ โดยมีสหรัฐฯ เปนผูลงทุนในลำดับตน ๆ รองลงมา ไดแก มาเลเซีย ญี่ปุน  และ 

สหราชอาณาจักร ควบคูกับการสงเสริมการสงออก บังกลาเทศมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ วิสัยทัศน 2021 

(2564) มุงเนนการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิม GDP เปน 10 % ลดอัตราความยากจน (ลดจำนวน

ประชากรท่ีมีรายไดต่ำกวาเสนความยากจนใหได 15 % ของท้ังหมด) และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมท้ัง

ยกระดับจากประเทศพัฒนานอยท่ีสุดไปเปนประเทศรายไดปานกลางภายในป 2564 จุดแข็งในโครงสราง

เศรษฐกิจของบังกลาเทศ คือ แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติราคาถูก ซ่ึงสงผลใหมีตนทุนการผลิตท่ีต่ำเม่ือเทียบ

กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

 ปงบประมาณ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ตากา (Taka/BDT) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 85.68 ตากา 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 บาท : 2.61 ตากา (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 275,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.8%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 348 ลานดอลลารสหรัฐ 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,250 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 71,180,785 ลานคน  

รายไดจากแรงงานบังกลาเทศในตางประเทศ : 15,000 ลานดอลลารสหรัฐ   

อัตราการวางงาน : 4.2%  

อัตราเงินเฟอเฉลี่ย : 6.44%   

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 668.7 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 29,644 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : เสื้อผาสำเร็จรูป สินคาถัก สินคาเกษตร ปลาและอาหารทะเลแชแข็ง ปอและผลิตภัณฑ

จากปอ และเครื่องหนัง 

คูคาสำคัญ : เยอรมนี สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สเปน ฝรั่งเศส และอิตาลี 

มูลคาการนำเขา : 54,460 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : ผาฝาย เครื่องจักรกลและอุปกรณ เคมีภัณฑ เหล็กและเหล็กกลา และเครื่องบริโภค 

คูคาสำคัญ : จีน อินเดีย และสิงคโปร 
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การทหาร กองทัพบังกลาเทศประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. มีกำลังพลท้ังหมด 163,050 นาย

งบประมาณทางทหาร 3,680 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

 ทบ. มีกำลังพล 132,150 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก ถ.รบหลัก 644 คัน และ ถ.เบา 140 คัน 

ปนใหญ 853 กระบอก ปน ค.300 กระบอก บ.ขนสง 11 ลำ เครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง 22 เครื่อง 

จรวดแบบพ้ืนสูอากาศ 21 เครื่อง และอากาศยาน 11 เครื่อง  

 ทร. มีกำลังพล 16,900 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก เรือฟริเกต 4 ลำ เรือคอรเวต 8 ลำ 

และเรือตรวจการณนอกชายฝง 6 ลำ มีฐานทัพเรืออยูในธากา จิตตะกอง แคปไตคุลนา และมังกลา 

 ทอ. มีกำลังพล 14,000 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก บ. 160 เครื่อง และ ฮ. 45 เครื่อง 

 นอกจากนี้ มีกองกำลังก่ึงทหาร 63,900 นาย แบงเปนหนวย รปภ. (Ansars) 20,000 นาย  

หนวยเคลื่อนท่ีเร็ว 5,000 นาย กกล.ปองกันชายแดน (Border Guard Bangladesh-BGB) 38,000 นาย และ

หนวยปองกันชายฝง 900 นาย 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1. ปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาล พรรคสันนิบาตอวามี (Awami League-AL) 

กับกลุมฝายคาน นำโดยพรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (Bangladesh Nationalist Party-BNP) ซ่ึงไมมีแนวโนมจะ

คลี่คลาย สงผลใหเกิดความวุนวายจากการชุมนุมประทวงเปนระยะ ๆ และหลายครั้งเหตุการณบานปลาย

กลายเปนเหตุรุนแรง สงผลกระทบตอความปลอดภัย ภาพลักษณ และการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 2. ปญหาผูอพยพชาวโรฮีนจาจากเมียนมายังคงเปนปญหาท่ีบังกลาเทศตองแบกรับภาระ 

เนื่องจากไมมีชาวโรฮีนจาสมัครใจยอมกลับเมียนมา โดยรัฐบาลบังกลาเทศตำหนิวาปญหาของกระบวนการ
สงกลับผูอพยพชาวโรฮีนจา คือ การไมเชื่อม่ันเรื่องความปลอดภัยในเมียนมา และสถานการณท่ียังเปราะบาง    
ในรัฐยะไข 
 3. ปญหาชาวโรฮีนจายังนำไปสูการขยายตัวของขบวนการอาชญากรรมขามชาติ และการ

ลักลอบคายาเสพติด โดยเฉพาะยาบาท่ีทวีจำนวนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีทำกำไรสูง มีชองทางลักลอบ

นำเขาไดงาย (ผานดานชายแดน 43 จุด) รวมท้ังการลักลอบผลิตยาบาอยางกวางขวางท้ังในฝงเมียนมาและ  

ในคายอพยพของชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ  

 4. ปญหาการเปนประเทศตนทางและประเทศทางผานของขบวนการคามนุษย โดยแสวง

ประโยชนจากผูอพยพชาวโรฮีนจาและชาวบังกลาเทศท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงปจจุบันชาวโรฮีนจาท่ีอาศัยอยูในคาย

อพยพในเมืองค็อกบาซารของบังกลาเทศพยายามหาชองทางใหมในการลักลอบไปยังประเทศท่ีสามใหซับซอน

และไดผลมากข้ึน โดยหันไปใชเสนทางทางบกและทางอากาศ ทำใหฤดูกาลไมเปนอุปสรรคในการเดินทางอีกตอไป 

 5. ปญหาการขยายอิทธิพลของกลุมกอการรายนอกภูมิภาค ไดแก Islamic State (IS) และ

ขายงานของกลุมอัลกออิดะฮในอนุทวีปอินเดีย (Al Qaeda in the Indian Subcontinent-AQIS) 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  บังกลาเทศเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ และกลุมความรวมมือรวม  

62 แหง อาทิ UN, OIC, SAARC, BIMSTEC   
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รัฐบาลบังกลาเทศมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมการวิจัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเผยแพรและอำนวยความสะดวกดานเอกสารวิจัย โดยมีสภา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนผูกำหนดนโยบาย ทบทวนบทบาท และกำหนดทิศทางของการวิจัย

และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยาน 18 แหง ใชการไดดี 16 แหง ทาอากาศยานนานาชาติ 

Shahjalal International หรือ  Zia International ในธากา และ Shah Almanat ใน เมืองจิตตะกอง 

เสนทางรถไฟระยะทาง 2,460 กม. ถนนระยะทาง 21,269 กม. และมีการเดินทางโดยเรือเฟอรรี่ในแมน้ำสาย

ตาง ๆ ที่ไหลผานบังกลาเทศกวา 200 สายไปออกปากอาวเบงกอล และมีทาเรือสำคัญอยูที่จิตตะกอง

และมังกลา ดานการโทรคมนาคม มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 766,183 เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

135,981,846 เลขหมาย รหัสโทรศัพท +880 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 80,483,000 คน บัญชีผูใชเฟซบุก 28 

ลานบัญชี รหัสอินเทอรเน็ต คือ .bd 

 

การเดินทาง  สายการบินไทยและบางกอกแอรเวยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ–ธากาทุกวัน และยังมีสายการบิน

ของบังกลาเทศและประเทศอ่ืนท่ีบินตรงจากไทย คือ พิมานแอร รีเจนตแอร ใหบริการเสนทางสำคัญ ไดแก 

กรุงเทพฯ-ธากา กรุงเทพฯ-จิตตะกอง และกรุงเทพฯ-ค็อกซ บาซาร เวลาท่ีบังกลาเทศชากวาไทย 1 ชม. ท้ังนี้  

ชาวบังกลาเทศยังคงนิยมใชบริการของการบินไทยมากท่ีสุด แมวามีราคาสูงกวา ทำใหเท่ียวบินของการบินไทย

เต็มทุกเท่ียวบิน นักทองเท่ียวไทยสามารถขอรับการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางไปยังบังกลาเทศได ท่ี            

สอท.บังกลาเทศ ประจำกรุงเทพฯ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. สถานการณความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาล พรรคสันนิบาตอวามี (Awami 

League-AL) กับพันธมิตรฝายคาน นำโดยพรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (Bangladesh Nationalist Party-BNP)  

 2. สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยของบังกลาเทศยังมีความไมแนนอนสูงมากจาก

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการกอเหตุของกลุมมุสลิมหัวรุนแรงในประเทศ โดยมีเปาหมายการโจมตีพลเรือน

และชาวตางชาติ เพ่ือหวังผลในการสรางสถานการณความไมสงบ และความรุนแรงจากความแตกตางทางศาสนา 

ท่ีกลุมเครงศาสนามักลอบทำรายหรือสังหารผูมีความเห็นตางกับแนวทางของอิสลาม สวนประเด็นการจางงาน

ท่ีไมเปนธรรมและไมไดมาตรฐานสากลยังคงเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลกระทบตอภาพลักษณของบังกลาเทศ

ดานแรงงานและความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางชาติ ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

บังกลาเทศ 

 3. ความคืบหนาของกระบวนการสงผูอพยพชาวโรฮีนจากลับเมียนมา ซ่ึงยังไมสามารถปฏิบัติ

ไดเปนผลสำเร็จ โดยตางฝายตางระบุวาสาเหตุมาจากความไมพรอมของอีกฝาย อยางไรก็ดี กรณีชาวโรฮีนจา

บางสวนแสดงทาทีตอบรับวาจะยายไปอยูท่ีคายพักพิงบนเกาะบาชาน ชาร ทางตอนใตของบังกลาเทศ แมมี
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จำนวนนอย แตเปนกระแสการตอบรับท่ีดีในการพยายามแกไขปญหาความแออัดในคายผูอพยพท่ีเมืองค็อกซ 

บาซาร ของบังกลาเทศ และหากโยกยายไดจริงนาจะสงผลดีตอไทยและประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาผูอพยพ 

 4. นอกจากนี้รัฐบาลบังกลาเทศยังตองมุงเนนการแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทำใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ลดลง อยางไรก็ตาม 

คาดวา GDP ของบังกลาเทศจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน หลังจากปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย  

 

ความสัมพันธไทย-บังกลาเทศ 

 ไทยกับบังกลาเทศสถาปนาความสัมพันธอยางเปนทางการเม่ือ 5 ต.ค.2515 และมีการรวมมือ

กันอยางใกลชิดในกรอบความรวมมือภูมิภาคและในองคการระหวางประเทศตาง ๆ อาทิ UN, ACD, ARF, 

ASEM โดยไทยใหความชวยเหลือดานวิชาการแกบังกลาเทศตลอดมา และยินดีท่ีบังกลาเทศสนใจจะยกระดับ

เปนประเทศคูเจรจาอาเซียน และเขารวม East-West Economic Corridor และความรวมมือแมโขง-คงคา 

(Mekong-Ganges Cooperation) สวนบังกลาเทศใหความสำคัญกับไทยในฐานะประเทศหนึ่งท่ีมีบทบาท

สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ บังกลาเทศเปนมิตรประเทศในเอเชียใตท่ีใหการสนับสนุน

ไทยในเวทีองคการความรวมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) ดวยดีเสมอมา และให

ความรวมมือเปนอยางดีในการแกไขปญหาโรฮีนจา 

 ปริมาณการคาไทย-บังกลาเทศยังอยูในระดับต่ำ แตมีแนวโนมวานักธุรกิจไทยและบังกลาเทศ 

ใหความสนใจท่ีจะทำธุรกิจรวมกันมากข้ึน กระทรวงพาณิชยของท้ังสองฝายตั้งเปาหมายการคาระหวางกันไวท่ี 

2,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2564 โดยสนับสนุนใหมีการจัดทำความตกลงการคาเสรี (FTA) เพ่ือขยาย

การคาและการลงทุนระหวางกัน ซ่ึงตามกระบวนการแลวจำเปนตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง โดยจะเริ่มจาก

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทำ FTA ไทย-บังกลาเทศกอน 

 บังกลาเทศเปนตลาดใหมท่ีมีศักยภาพ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องเฉลี่ย 6% 

ตอป มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะปอกระเจา ฝาย ชา ปจจุบันบังกลาเทศเปนคูคาอันดับ 3 

ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต รองจากอินเดียและปากีสถาน โดยในป 2561 การคารวมมีมูลคา 1,300 ลาน

ดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก 1,256 ลานดอลลารสหรัฐ มีสินคาสงออกสำคัญ เชน ขาว เม็ดพลาสติกและ

ผลิตภัณฑพลาสติก ปูนซีเมนต ผาผืน เครื่องสำอางค เปนตน สวนไทยนำเขาจากบังกลาเทศมูลคา 61 

ลานดอลลารสหรัฐ สินคานำเขาสำคัญ เชน เสื้อผาสำเร็จรูป และผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ  

 ขอตกลงสำคัญระหวางไทยกับบังกลาเทศ ไดแก ความตกลงทางการคา (ป 2520) ความตกลง  

วาดวยความรวมมือทางการประมง (ป 2521) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรมการศึกษาและ

วิทยาศาสตร (ป 2522) ความตกลงเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอน (เม.ย.2540) ความตกลงเพ่ือการสงเสริมและ

คุมครองการลงทุน (ป 2545) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งสภาธุรกิจรวมไทย-บังกลาเทศ (ป 2545) 

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางการเกษตร (ป 2555) และการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหวาง 

กต.ไทยกับบังกลาเทศ (ป 2555) 

 

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

(Sheikh Hasina) 

 

ตำแหนง  นรม.บังกลาเทศ 

 

เกิด   28 ก.ย.2490 (อายุ 75 ป/ป 2565) 

 

การศึกษา  จบการศึกษาดานวรรณกรรมเบงกาลีจากมหาวิทยาลัยธากา เม่ือป 2516  

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับ ดร.เอ็ม.เอ.วาเจค มิอาห (เสียชีวิตเม่ือป 2552) มีบุตร-ธิดา 2 คน 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2518  ชีค มูจิบูร ราหมาน บิดา ซึ่งเปนผูกอตั้งบังกลาเทศ และประธานาธิบดีคนแรก  

ถูกสังหารขณะเกิดการรัฐประหาร พรอมมารดาและพ่ีชายอีก 3 คน ชีค ฮาซินา จึงลี้ภัย

ไปอยูท่ีอินเดียและสหราชอาณาจักร และเปนแรงผลักดันใหชีค ฮาซินาเริ่มมีบทบาท

ทางการเมือง 

ป 2524   ไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับบังกลาเทศ และไดรับเลือกใหเปนประธานพรรคสันนิบาตอวามี  

   (Awami League-AL) ขณะยังคงลี้ภัยระหวางชวงทศวรรษท่ี 1980 เปนนักโทษ

   การเมือง ถูกควบคุมตัวในบานพักหลายครั้ง 

ป 2526   จัดตั้งกลุมพันธมิตรทางการเมือง เพ่ือคัดคานการบริหารประเทศภายใตการปกครอง

   ของทหาร 

ป 2529   เปนผูนำพรรคฝายคาน 

ป 2533   รวมมือกับพันธมิตรทางการเมือง โคนลมอำนาจการบริหารประเทศของ พล.อ.ฮุสเซน  

โมฮัมหมัด เออรชาด 

ป 2539-2544  ดำรงตำแหนง นรม.สมัยแรก 

ป 2550   ถูกจับกุมในขอหาขมขูและคอรรัปชัน และถูกกักตัวอยูในบริเวณอาคารรัฐสภา ไดรับ 

   การปลอยตัวแบบมีทัณฑบน และเดินทางไปรักษาอาการความดันโลหิตสูงท่ีสหรัฐฯ 
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ป 2551   เดินทางกลับบังกลาเทศ และนำพรรค AL ชนะการเลือกตั้งเม่ือ 29 ธ.ค.2551  

ทำใหดำรงตำแหนง นรม.สมัยท่ี 2 

ป 2557-2561  ดำรงตำแหนง นรม.สมัยท่ี 3 

8 ม.ค.2561-ปจจุบัน ดำรงตำแหนง นรม.สมัยท่ี 4 

 

ขอมูลอ่ืนท่ีสำคัญ  

 - ไดรับคำชื่นชมวาเปนผูสนับสนุนสันติภาพคนสำคัญท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ

ระดับโลก เห็นไดจากการแสดงความคิดเห็นในการประชุมระดับระหวางประเทศหลายครั้ง โดยเฉพาะการ

ประชุมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (Non-Aligned Movement-NAM) ครั้งท่ี 12 ท่ีแอฟริกาใตเก่ียวกับ

แนวคิดวัฒนธรรมสันติภาพ ซ่ึงนำไปสูขอมติในท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ เรื่องวัฒนธรรมสันติภาพ 

(Culture of Peace) 

 - มุงเนนการใหสิทธิสตรี ควบคูไปกับการแกปญหาความยากจน โดยสามารถผลักดันราง

กฎหมายท่ีกำหนดใหสตรีสามารถเขามามีบทบาททางการเมืองในหนวยงานทองถ่ินของรัฐ นำไปสูการเลือกตั้ง

ซ่ึงเปดโอกาสใหสตรีกวา 14,000 คน เขามาอยูในหนวยงานเหลานี้ เม่ือป 2540 

 

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

 

ประธานาธิบดี Abdul Hamid 

นรม. Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกลาโหม Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงบริหารรัฐกิจ Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกำลัง พลังงาน และทรัพยากรธรณี Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกิจการเด็กและสตรี Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา Sheikh Hasina Wajed 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสงคราม  A. K. M Mozammel Huq 

รมว.กระทรวงการขนสงทางบกและสะพาน Obaidul Quader 

รมว.กระทรวงเกษตร Md Abdur Razzaque 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Asaduzzaman Khan 

รมว.กระทรวงสารสนเทศ Muhammad Hasan Mahmud 

รมว.กระทรวงกฎหมาย ยุติธรรม และกิจการรัฐสภา Anisul Huq 

รมว.กระทรวงการคลัง AHM Mustafa Kamal 

รมว.กระทรวงรัฐบาลทองถ่ิน การพัฒนาชนบทและสหกรณ MD.Tazul Islam 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Dipu Moni 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ AK Abdul Momen 

รมว.กระทรวงวางแผน MA Mannan 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม  Nurul Majid Mahmud Humayun 

รมว.กระทรวงสิ่งทอและปอ Golam Dastagir Gazi 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว Zahid Maleque 

รมว.กระทรวงโภชนาการ Sadhan Chandra Majumder 

รมว.กระทรวงพาณิชย  Tipu Munshi 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคม Nuruzzaman Ahmed 

รมว.การกระทรวงประมงและปศุสัตว S.M Rezaul Karim 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม ปาไมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Md. Shahab Uddin 

รมว.กระทรวงสวัสดิการเทือกเขาจิตตะกอง Bir Bahadur Ushwe Sing 

รมว.กระทรวงท่ีดิน Saifuzzaman Chowdhury 

รมว.กระทรวงการรถไฟ MD. Nurul Islam Sujan 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Yeafes Osman 

รมว.กระทรวงไปรษณีย โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mustafa Jabbar 

รมว.กระทรวงสวัสดิการและการจางงานในตางประเทศ Imran Ahmad 

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

 (พ.ย.2564)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sadhan_Chandra_Majumder
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuruzzaman_Ahmed

