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สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

(Islamic Republic of Pakistan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง อิสลามาบัด 

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียใต บริเวณเสนละติจูดท่ี 33 องศาเหนือ เสนลองจิจูดท่ี 70 องศา

ตะวันออก มีพ้ืนท่ี 796,095 ตร.กม. 

 

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

 ทิศเหนือ ติดกับจีน (438 กม.) 

 ทิศใต ติดกับทะเลอาหรับ (1,046 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับอินเดีย (3,190 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดกับอิหราน (959 กม.) และอัฟกานิสถาน (2,670 กม.) กับอิหราน 

  (921 กม.) 
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ภูมิประเทศ ทางเหนือและตะวันตกเปนท่ีราบสูง สวนทางตะวันออกและใตเปนท่ีราบและท่ีราบลุม 

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

 

ภูมิอากาศ พื้นที่สวนใหญมีอากาศรอนและแหงแลง หนาวจัดในภาคเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย 21-23.5 

องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูหนาว ระหวาง พ.ย.-มี.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นท่ีสุด

ใน ธ.ค. และ ม.ค. เดือนท่ีแหงแลงท่ีสุดคือ พ.ย. ฤดูรอนระหวาง เม.ย.-ก.ค. อุณหภูมิสูงสุดใน มิ.ย. สูงถึง 45 

องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหวาง ก.ค.-ก.ย. ฝนตกมากท่ีสุดใน ก.ค. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 489 มม.ตอป ภัยธรรมชาติ

ท่ีเกิดบอย ไดแก อุทกภัย ภัยแลง และแผนดินไหว 

 

ประชากร 222,387,513 (พ.ย. 2563) ประกอบดวยเชื้อสายปญจาบี 44.7% ปชตุนหรือปาทาน 15.4% 

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

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 34.82% วัยรุนถึงกลางคน (15-64 ป) 60.83% วัยชรา 

(65 ปข้ึนไป) 4.35% อายุเฉลี่ยของประชากรปากีสถาน 67.79 ป อายุเฉลี่ยเพศชาย 66.8 ป อายุเฉลี่ยเพศหญิง 

68.9 ป อัตราการเกิด 21.6 คนตอประชากร 1,000 คนอัตราการตาย 6.3 คนตอประชากร 1,000 คน อัตรา

การเพ่ิมของประชากร 1.41%   

 

ศาสนา อิสลาม 96.4% (ซุนนี 85-90% ชีอะฮ 10-15%) ท่ีเหลือ ไดแก ศาสนาฮินดู คริสต ซิกข  

และพุทธ 

 

ภาษา ภาษาอูรดูเปนภาษาราชการ สวนภาษาอังกฤษใชในการติดตอธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีภาษา

ทองถ่ินตามชาติพันธุตาง ๆ ไดแก ปญจาบี 48% สินธี 12% ปสโต 8% บาโลจิ 3% และภาษาถ่ินอ่ืน ๆ 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 57.9% ชาย 69.5% หญิง 45.8% เด็กอายุ 15 ปข้ึนไป สามารถอานออก

เขียนได มีมหาวิทยาลัยประมาณ 130 แหง เปนของรัฐบาล 71 แหงและเอกชน 59 แหง โรงเรียนอาชีวศึกษา  

730 แหง แบงระดับการศึกษาเปน 5 ระดับ ไดแก ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย และ

อุดมศึกษา 

 มีโรงเรียนสอนศาสนาท้ังของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงไดรับความนิยมจากประชาชนท่ีมีฐานะ

ยากจน เนื่องจากผูเรียนไมตองรับภาระคาใชจายท้ังคาเลาเรียน  ท่ีพัก และคาอาหาร อยางไรก็ดี โรงเรียนสอน

ศาสนาหลายแหงมักถูกโจมตีวาเปนแหลงจัดหาสมาชิกใหมของกลุมกอการราย 

 

การกอตั้งประเทศ   เคยเปนสวนหนึ่งของอินเดียกอนไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักร ตอมาไดประกาศ

แยกดินแดนออกจากอินเดียเม่ือ 14 ส.ค.2490 ในชวงแรกปากีสถานมีพ้ืนท่ีท้ังทางฝงตะวันตกและตะวันออก

ของอินเดีย จนกระท่ังป 2514 ไดเกิดสงครามกลางเมืองในพ้ืนท่ีปากีสถานตะวันออก จนนำไปสูการแบงแยก

ประเทศและจัดตั้งเปนบังกลาเทศในปจจุบัน 
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วันชาต ิ 23 มี.ค. (วันประกาศเปนสาธารณรัฐ 23 มี.ค.2499) 

 

การเมือง ปกครองแบบสหพันธสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ และ นรม.เปน 

ผูบริหารประเทศ แบงเขตการบริหารเปน 4 รัฐ ไดแก รัฐบาลูจิสถาน รัฐปญจาบ รัฐซินด และรัฐไคเบอร- 

ปคตุนควา สวนเขต Federally Administered Tribal Areas-Fata ซ่ึ งแบ งเปน  7 เขต ไดแก  Bajaur, 

Mohmand, Khyber, Orakzai, Kurram, North Waziristan และ South Waziristan รวมเขาเปนสวนหนึ่ง

ของรัฐไคเบอร-ปคตุนควา นอกจากนี้ พ้ืนท่ีแคชเมียรสวนท่ีปากีสถานครอบครอง แบงเปนเขตบริหาร 2 เขต 

ไดแก Azad Kashmir และ Gilgit-Baltistan 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีเปนผูนำทางพิธีการ มาจากการสรรหาโดยวุฒิสมาชิก สมาชิก

ผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาแหงรัฐ มีวาระ 5 ป ทำหนาท่ีแตงตั้ง ครม. โดยผานความเห็นชอบจาก นรม.  

สวน นรม. เปนผูบริหารประเทศ มาจากการสรรหาของสมาชิกสภาแหงรัฐ ปจจุบันนาย อาริฟ-อูร-เราะฮมาน 

อัลวี เปนประธานาธิบดี สวน นรม.เปนผูนำฝายบริหาร โดยเปนหัวหนาหรือผูแทนของพรรคการเมืองท่ีมีเสียง

ขางมากท่ีไดรับเลือกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย นรม.คนปจจุบัน คือ นายอิมราน ขาน ไดรับการ

สนับสนุนใหดำรงตำแหนง นรม.ปากีสถานเม่ือ ส.ค.2561 

  ฝายนิติบัญญัติ : เปนระบบ 2 สภา 1) วุฒิสภา สมาชิก 104 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

และโดยออม มีวาระ 6 ปโดยจะมีการเลือกสมาชิกใหมครึ่งหนึ่งทุก 3 ป และ 2) สภาผูแทนราษฎร สมาชิก 

342 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 272 คน (สำรองสำหรับสตรี 60 คนและผูท่ีไมใชมุสลิม 10 คน) วาระ 5 ป  

  ฝายตุลาการ : ระบบศาลประกอบดวย ศาลสูงสุด ศาลอิสลาม ศาลสูง (มีในทุกรัฐและ 

ท่ีอิสลามาบัด) ศาลทองถ่ินและศาลเฉพาะดานอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ ไดแก ศาลคดีการฉอราษฎรบังหลวง ศาลคดียาเสพติด 

และศาลคดีการกอการราย ศาลอิสลามมีอำนาจในการตรวจสอบและตัดสินวากฎหมายใดขัดกับหลักอิสลาม 

และรัฐบาลก็จำเปนตองแกไขใหสอดคลองกับหลักอิสลาม 

  พรรคการเมืองสำคัญ ไดแก 1) Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) เปนพรรครัฐบาลปจจุบัน  

2) Pakistan Muslim League-Nawaz/PML-N 3) Pakistan Peoples Party (PPP) 4) Muttahida Qaumi 

Movement (MQM) หรือ 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 ปากีสถานเปนตลาดขนาดใหญ มีประชากรเปนอันดับ 6 ของโลก และมีอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจเติบโตสูงข้ึนตอเนื่อง สงผลใหภาคอุตสาหกรรมกอสราง ระบบสาธารณูปโภค โทรคมนาคม ท่ีอยูอาศัย 

ทาเรือ และสนามบิน ในปากีสถานขยายตัวเพ่ิมข้ึน แตยังมีขอจำกัดดานการผลิตไฟฟาท่ีมีไมเพียงพอสำหรับ

อุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ ปญหาทางการเมือง ปญหาความไมสงบจากการกอการราย และภัยธรรมชาติยัง

เปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของปากีสถาน สงผลใหปากีสถานยังอยูในบัญชรีายชื่อประเทศกำลังพัฒนา

โดยประชากรมีรายไดต่ำและวางงานในอัตราท่ีสูง 

 ปงบประมาณ 1 ก.ค.-30 มิ.ย. 
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  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ปากีสถานรูป (Pakistani Rupee/PKR) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 170.30 ปากีสถานรูป 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 5.19 ปากีสถานรูป (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 270,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : - 0.4%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,130 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 75,862,533 ลานคน  

อัตราการวางงาน : 4.4%  

อัตราเงินเฟอ : 10.7%   

ผลผลิตทางการเกษตร : ฝาย ขาวสาลี ขาว ออย ผลไม ผัก นม เนื้อวัว เนื้อแกะ และไข 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : สิ่งทอและเครื่องแตงกาย อาหารแปรรูป เวชภัณฑ วัสดุกอสราง ผลิตภัณฑเก่ียวกับ

กระดาษ ปุย และกุง 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : เกินดุล 792 ลานดอลลารสหรัฐ 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 1,700 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 23,350 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : สิ่งทอ (เสื้อผา ผาปูท่ีนอนและปลอกหมอน ผาฝายและเสนดาย) ขาว เครื่องหนัง เครื่องกีฬา 

เคมีภัณฑ สินคาอุตสาหกรรม และพรม 

ประเทศคูคา : สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร จีน เยอรมนี อัฟกานิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และสเปน 

มูลคาการนำเขา : 52,436 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : น้ำมันปโตรเลียม และผลิตภัณฑจากปโตรเลียม เครื่องจักร พลาสติก อุปกรณเก่ียวกับการขนสง

น้ำมัน กระดาษและกระดาษแข็ง เหล็กและเหล็กกลา และชา 

ประเทศคูคา : จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหรัฐฯ อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ปโตรเลียม (มีจำกัด) ถานหินคุณภาพต่ำ เหล็กกลา ทองแดง กาซธรรมชาติ เกลือ และ

หินปูน 

 

การทหาร กองทัพปากีสถานมีกำลังพล 653,800 นาย แบงเปน ทบ. ทอ. และ ทร. มีหนวย National 

Command Authority ทำหนาท่ีกำหนดนโยบาย บริหารกำลังพล ควบคุมดูแลการพัฒนานิวเคลียร และ

องคกรทางยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังสำรองอีก 282,000 นาย ประกอบดวย 

หนวยยามชายฝง กองกำลังสวนหนา หนวยปองกันภัยทางทะเล หนวยปฏิบตัิการจูโจม และหนวยรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ 
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 ทบ. มีกำลังพล 560,000 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก รถถังหลักอยางนอย 2,496 คัน  

รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ 1,605 คัน ปนใหญอยางนอย 4,472 กระบอก บ.รบ 102 เครื่อง และ ฮ. 278 เครื่อง 

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

3,200 นาย ยุทโธปกรณสำคัญไดแก เรือดำน้ำ 8 ลำ เรือฟริเกต 9 ลำ เรือตรวจการณ 17 ลำ และเรือลำเลียง 

17 ลำ 

 ทอ. มีกำลังพล 70,000 นาย มีหนวยปองกันภัยทางอากาศ หนวยจูโจม หนวยตอตาน

สงครามภาคพ้ืน หนวยปฏิบัติการคนหาและบรรเทาสาธารณภัย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก บ.รบ 425 เครื่อง 

บ.ขับไล 190 เครื่อง และ บ.ลำเลียง 33 เครื่อง 

 นอกจากนี้ ยังมีคณะผูสังเกตการณทางทหารของสหประชาชาติในอินเดียและปากีสถาน 

(UNMOGIP) อีก 43 นายจาก 10 ประเทศ (มีทหารไทย 4 นาย) และปากีสถานสงกำลังพลกวา 7,120 นาย 

เขารวมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) งบประมาณทางทหาร 11,204 ลานดอลลารสหรัฐ 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ   ปากีสถานเขารวมในองคกรระหวางประเทศและกลุมความรวมมือท้ังใน

ฐานะสมาชิกและผูสังเกตการณ  ท่ีสำคัญ  62 แห ง เชน  ARF, ECO, IAEA, NAM, OIC, SAARC, SCO, 

UNESCO, ASEAN (ในฐานะคูเจรจา) 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มีเปาหมายพัฒนาดานนิวเคลียรอวกาศและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

อุตสาหกรรมชีวภาค และเทคโนโลยีการสื่อสาร การพัฒนาดานนิวเคลียรของปากีสถานมีความคืบหนามากจาก

ความรวมมือกับจีนในการกอสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ซ่ึงเปนท่ีเคลือบแคลงของสหรัฐฯ และอินเดีย 

เนื่องจากเกรงวาปากีสถานจะใชเทคโนโลยีดังกลาวเพ่ือพัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียร มีการประเมินวาปากีสถาน  

มีหัวรบนิวเคลียรประมาณ 100-120 ลูก 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยานระหวางประเทศ 12 แหง ท่ีสำคัญ ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติ

จินนาหท่ีการาจี และทาอากาศยานนานาชาติเบนาซีรบุตโตท่ีอิสลามาบัด ฐานทัพอากาศมี 11 แหง สายการบิน

ท่ีสำคัญของปากีสถานไดแก Pakistan International Airlines, Airblue และ Shaheen Air International 

เสนทางรถไฟระยะทาง 11,881 กม. ถนนระยะทาง 263,942 กม. ทาเรือท่ีสำคัญ ไดแก ทาเรือกวาดาร การาจี 

และกาซิม ดานโทรคมนาคมมีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 3,104,415 เลขหมาย (ป 2559) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

136,489,014 เลขหมาย (ป 2559) ผานระบบ GSM GPRS EDGE รหัสโทรศัพท +9 2 รหัสอินเทอรเน็ต คือ .pk 

จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 44,608,065 คน (ป 2560) จำนวนบัญชีสื่อสังคมออนไลน (Facebook) 27,000,000 บัญชี 

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

 

การเดินทาง  สายการบินไทยใหบริการเท่ียวบินตรงไปปากีสถาน 3 เสนทาง ไดแก อิสลามาบัด ลาฮอร และการาจี 

รวมจำนวน 17 เท่ียวบินตอสัปดาห สวนสายการบินอ่ืน ไดแก สายการบิน Pakistan International Airlines 

(PIA) ซ่ึงเปนสายการบินแหงชาติของปากีสถาน และแอรอินเดีย ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
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นักทองเที่ยวไทยขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปยังปากีสถานไดที ่ สอท.ปากีสถาน ณ กรุงเทพฯ 

สำหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา และสามารถพำนักในปากีสถานไดเปนเวลา 

30 วัน 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1. ปากีสถานบรรลุขอตกลงหยุดยิงชั่วคราวเปนเวลาหนึ่งเดือนกับกลุม Tehreek-e-Taliban 

Pakistan-TTP (ระหวาง 9 พ.ย.-9 ธ.ค.2564) โดยรัฐบาลตอลิบันเปนตัวกลางในการเจรจา แตโอกาสท่ีรัฐบาล

ปากีสถานจะบรรลุขอตกลงสันติภาพกับกลุม TTP เปนไปไดนอย เนื่องจากขอเรียกรองสำคัญของกลุม TTP 

คือการแบงแยกดินแดนเพ่ือปกครองตนเองโดยใชหลักกฎหมายอิสลาม ท้ังนี้ ปากีสถานยังเสี่ยงจะเผชิญภัย

คุกคามจากการกอการรายจากกลุม Islamic State (IS) มากข้ึน เนื่องจากกลุมตอลิบันปราบปรามสมาชิกกลุม 

Islamic State Khorasan Province (ISKP) ในอัฟกานิสถานอยางจริงจัง ทำใหสมาชิกกลุม ISKP บางสวน

หลบหนีขามพรมแดนเขาปากีสถานและอาจกอเหตุโจมตีผลประโยชนของปากีสถานได  

 2. การเมืองปากีสถานปรับเปลี่ยนสูความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน อยางไรก็ดี พัฒนาการ

ประชาธิปไตยในปากีสถานยังคงไมราบรื่น โดยเฉพาะปญหาการกอการราย การคานอำนาจระหวางรัฐบาล  

พลเรือนกับกองทัพ และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 ทำให นรม.อิมราน ขาน 

ของปากีสถานตองเรงแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศเปนอันดับแรกพรอมกับการดำเนินนโยบาย

การพัฒนาปากีสถานรูปแบบใหม (Naya Pakistan) ซ่ึงตองการเปลี่ยนแปลงปากีสถานเปนรัฐอิสลามสวัสดิการ  

 3. ดานตางประเทศ นโยบายตางประเทศของปากีสถานมุงเนนการพัฒนาความสัมพันธอันดี

กับตางประเทศโดยเนนการใหความสำคัญกับจีนในฐานะประเทศท่ีมีบทบาทสำคัญในเอเชีย-แปซิฟก 

ขณะเดียวกันปากีสถานมีเปาหมายชักนำใหจีนเขามามีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาเศรษฐกิจของปากีสถาน   

ซ่ึงสรางความกังวลใหกับอินเดียและสหรัฐฯ วาอาจเปนภัยคุกคามตออินเดียและสหรัฐฯ ในดานยุทธศาสตร

การเมือง ความม่ันคง และเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีความสัมพันธระหวางปากีสถานกับอินเดียท่ีไมราบรื่นนัก      

มีความเสื่อมถอยยิ่งข้ึน โดยเฉพาะหลังจากท่ีอินเดียประกาศยกเลิกมาตรา 370 และขอกำหนด 35a          

ในรัฐธรรมนูญโดยปรับโครงสรางเขตปกครองของรัฐจัมมูและแคชเมียร (Jammu & Kashmir-J&K) 

ออกเปน 2 ดินแดนสหภาพ โดยปากีสถานระบุวาจะใชทุกชองทางเพ่ือตอบโตมาตรการท่ีไมชอบธรรมนี้  

 

ความสัมพันธไทย-ปากสีถาน 

 สถาปนาความสัมพันธอยางเปนทางการเม่ือ 11 ต.ค.2494 ปจจุบันไทยมี สอท.ไทย ณ กรุง

อิสลามาบัด และ สกญ.ไทย ณ เมืองการาจี ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแลรัฐซินดและรัฐบาลูจิสถาน ไทยกับ

ปากีสถานเปนพันธมิตรท่ีดีตอกันมาอยางยาวนาน โดยไทยสนับสนุนปากีสถานในการปรับสถานะเปนประเทศ

คูเจรจาเต็มรูปแบบของอาเซียน สวนปากีสถานเคยชวยคัดคานไมใหนำปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   

ของไทยเขาสูที่ประชุมองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) ทำใหปญหาดังกลาวยังไมถูกยกระดับเปนปญหา

สากล รวมท้ังไมเคยแสดงความคิดเชิงลบตอนโยบายการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย นอกเหนือจาก

กรอบของ OIC 
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 ความสัมพันธในเชิงการคา ปากีสถานใหความสำคัญกับไทยตามยุทธศาสตรมองตะวันออก 

(Look East Policy) เพ่ือลดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน สวนไทยใหความสำคัญกับ

ปากีสถานในฐานะตลาดสงออกท่ีมีศักยภาพและมีประชากรมากเปนอันดับ 6 ของโลก โดยเม่ือป 2561 

ปากีสถานเปนคูคาอันดับท่ี 2 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต และอันดับท่ี 35 ของไทยในตลาดโลก การคาท้ังสอง

ฝายมีมูลคา 1,689.99 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากป 2560 คิดเปน 8.84% โดยไทยเปนฝายไดเปรียบ 

1,273.57 ลานดอลลารสหรัฐ อนึ ่ง สินคาสงออกจากไทยไปปากีสถาน ไดแก รถยนต อุปกรณและ

สวนประกอบ เคมีภัณฑผลิตภัณฑยาง เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ สวนสินคาท่ีไทยนำเขาจากปากีสถาน ไดแก สัตวน้ำและอาหารทะเลแชแข็ง พืชและผลิตภัณฑ

จากพืช ผลิตภณัฑสิ่งทออ่ืน ๆ เสื้อผาสำเร็จรูป ผาผืน เครื่องดื่มประเภทน้ำแร น้ำอัดลม และสุรา  

 ไทยกับปากีสถานมีเปาหมายจะลดอุปสรรคดานการคาและการลงทุนระหวางกัน ท้ังเชิง

นโยบายดานการผลักดันใหเกิดขอตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-ปากีสถาน และการขยายเครือขายเพ่ือเพ่ิม

ความรูและความเขาใจระหวางภาคเอกชนสองฝายใหมากยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง โดยการเจรจา FTA ระหวางไทย

กับปากีสถานมีความคืบหนาอยางมาก ซ่ึงท้ังสองฝายคาดหวังจะสรุปผลการเจรจาใหแลวเสร็จตั้งแตป 2563 

 ปจจุบันมีคนไทยในปากีสถานประมาณ 1,198 คน สวนใหญเปนกลุมคนท่ีสมรสกับชาว

ปากีสถาน 663 คน และนักศึกษาไทยในปากีสถาน 453 คน กำลังศึกษาอยูท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และใน

โรงเรียนสอนศาสนา มีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในปากีสถาน ทั้งนี้ มีแนวโนมวาคนไทยใหความสนใจ

ไปศึกษาตอในปากีสถานเพ่ิมข้ึน 

 ขอตกลงระหวางไทยกับปากีสถาน ท่ีสำคัญไดแก ความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศ 

(ป 2499) พิธีสารแกไขสนธิสัญญาทางไมตรีระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ป 2501) 

อนุสัญญาเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการรัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินได 

(ป 2523) ความตกลงทางการคา (ป 2527) ความตกลงทางวัฒนธรรม (ป 2534) บันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือดานการทองเท่ียว (ป 2545) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวาง BOI ไทย-ปากีสถาน 

(ป 2545) บันทึกความเขาใจวาดวยเรื่องการสงกำลังบำรุง (ป 2545) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ป 2547) บันทึกความเขาใจวาดวยการตอตานการกอการรายและ

อาชญากรรมเฉพาะเรื่องอ่ืน ๆ (ป 2547) พิธีสารวาดวยการปรึกษาและความรวมมือระหวางกระทรวงการ

ตางประเทศไทยกับปากีสถาน (ป 2547) ความตกลงวาดวยความรวมมือในการโอนตัวผูกระทำความผิดและ

การบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ป 2550) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา

สำหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตระหวางไทยกับปากีสถาน (ป 2556) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้ง

คณะกรรมการรวมดานการคาระหวางไทยกับปากีสถาน (ป 2556) และบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งสภา

ธุรกิจรวมระหวางไทยกับปากีสถาน (ป 2556) 

 

------------------------------------------------ 
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นายอิมราน ขาน 

(Imran Khan) 

 

ตำแหนง   นรม. 

 

เกิด    5 ต.ค.2495 (อายุ 70 ป/ป 2565) ท่ีเมืองลาฮอร รัฐปญจาบ 

 

การศึกษา   จบประถมศึกษาจาก Aitchison College เมืองลาฮอร ปากีสถาน 

จบมัธยมศึกษาจาก Royal Grammar School Worcester  

สหราชอาณาจักร 

จบปริญญาตรี ดานปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร จาก Keble 

College, Oxford University สหราชอาณาจักร 

   

สถานภาพทางครอบครัว  สมรสครั้งท่ี 3 กับนาง Bushra Maneka  

 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด  พรรค Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 

 

ประวัติการทำงาน   

ป 2519-2535    นักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติ 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2539    ผูกอตั้งพรรค Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 

ป 2545-2550   สมาชิกรัฐสภา 

ป 2556-2561   สมาชิกรัฐสภา 

ส.ค. 2561   นรม.คนท่ี 22 ของปากีสถาน 
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ขอมูลอ่ืนท่ีนาสนใจ -  เปนอดีตกัปตันทีมคริกเก็ตปากีสถานท่ีมีชื่อเสียงเปนอยางมาก ซ่ึงเคยสราง 

   ชื่อเสียงในการชนะการแขงขันคริกเก็ตระดับโลก เม่ือป 2535 

-  เปนผูวิจารณการแขงขันคริกเก็ตในรายงานกีฬาของสถานีโทรทัศนตาง ๆ  

    -  เปนผูกอตั้งองคกร Shaukat Khanum Memorial Trust ซ่ึงเปนองคกร 

   การกุศลดานการวิจัยและพัฒนาโรคมะเร็ง เม่ือป 2534  

 - เปนผูกอตั้งวิทยาลัย Namal เมืองลาฮอร เม่ือป 2551 ซ่ึงมอบทุนการศึกษา 

   แกนักเรียนดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา และบริหารธุรกิจ 

     - เปนแกนนำพรรคฝายคานประทวงขับไลรัฐบาลของนายนาวาซ ชารีฟ  

   เม่ือป 2557 เนื่องจากไมพอใจผลการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือป 2556 

-  มีความสัมพันธใกลชิดกับองคกรศาสนาฝายขวาและกลุมผูนำอิสลามท่ีมี 

   แนวคิดนิยมความรนุแรงสุดโตง จนไดรับสมญานามวา “Taliban Khan” 

 

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

 

ประธานาธิบดี        Arif Alvi 

นรม.         Imran Khan 

รมว.กระทรวงการเดินอากาศ      Ghulam Sarwar Khan 

รมว.กระทรวงการสื่อสาร       Murad Saeed 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Pervez Khattak 

รมว.กระทรวงยุทโธปกรณดานกลาโหม     Ms. Zubaida Jalal 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ        Makhdoom Khusro Bukhtiar 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ การฝกอบรมอาชีพ ประวัติศาสตรชาติ   Shafqat Mahmood 

และมรดกทางวรรณกรรม  

รมว.กระทรวงกฎหมายและการยุติธรรม     Dr. Mohammad Farogh Naseem 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ      Shah Mahmood Qureshi 

รมว.กระทรวงการเคหะ และการจางงาน     Chaudhary Tariq Bashir Cheema 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและผลผลิต     Muhammad Hammad Azhar 

รมว.กระทรวงสารสนเทศและการกระจายเสียง    Syed Shibli Faraz 

รมว.กระทรวงสิทธิมนุษยชน      Shireen M. Mazari 

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม   Khalid Maqbool Siddiqui 

รมว.กระทรวงขอมูล เทคโนโลยีและการสื่อสาร    Amin Ul Haque 

รมว.กระทรวงการประสานงานระหวางจังหวัด    Fehmida Mirza 

รมว.กระทรวงมหาดไทย       Ijaz Ahmad Shah 

รมว.กระทรวงกิจการแคชเมียรและกิลกิตบัลติสถาน    Ali Amin Khan Gandapur 

รมว.กระทรวงกิจการทางทะเล      Ali Haider Zaidi 

รมว.กระทรวงควบคุมยาเสพติด       Muhammad Azam Khan Swati 

รมว.กระทรวงความม่ันคงทางอาหารแหงชาติและการวิจัย   Fakhar Imam 

รมว.กระทรวงการวางแผน พัฒนา และการปฏิรูป    Mr. Asad Umer 

รมว.กระทรวงพลงังานและการปโตรเลียม     Omar Ayub Khan 

รมว.กระทรวงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ     Muhammad Mian Soomro 

รมว.กระทรวงการรถไฟ       Sheikh Rasheed Ahmad 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนาและความปรองดองระหวางศาสนา  Noor-Ul-Haq Qadri 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     Mr. Fawad Ahmed 

รัฐมนตรีแหงรัฐรับผิดชอบรัฐบาลกลาง ภูมิภาคชายแดน   Sahibzada Muhammad   

         Mehboob Sultan 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ      Muhammad Faisal Vawda 

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

 (พ.ย.2564)  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mian_Soomro
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Rasheed_Ahmad

