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รัฐอิสลามเอมิเรตสอัฟกานสิถาน 

(Islamic Emirate of Afghanistan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เมืองหลวง คาบูล 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคเอเชียใต คอนไปทางเอเชียกลาง บริเวณเสนละติจูดท่ี 33 องศาเหนือ เสนลองจิจูดท่ี 65 

องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 652,230 ตร.กม. ไมมีทางออกทะเล เปนจุดเชื่อมตอเอเชียตะวันออก เอเชียใต 

และเอเชียกลาง ทำใหมีความสำคัญในทางภูมิรัฐศาสตร และไดรับความสนใจจากประเทศมหาอำนาจมาโดยตลอด 

 

อาณาเขต ความยาวของเสนพรมแดนท้ังหมด 5,987 กม. 

 ทิศเหนือ ติดกับทาจิกิสถาน (1,357 กม.) เติรกเมนิสถาน (804 กม.) 

  และอุซเบกิสถาน (144 กม.) 

 ทิศใต และตะวันออก ติดกับปากีสถาน (2,670 กม.) 

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับจีน (91 กม.) 

 ทิศตะวันตก ติดกับอิหราน (921 กม.) 
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ภูมิประเทศ สวนใหญเปนภูเขาและท่ีราบสูง มีท่ีราบอยูทางเหนือและตะวันตกเฉียงใต แหลงน้ำธรรมชาติ 

มีจำกัด สวนใหญรับน้ำจากแหลงน้ำท่ีมีตนทางในประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังน้ำท่ีเกิดจากหิมะละลาย การขาด

การพัฒนาระบบชลประทานทำใหไมสามารถกระจายน้ำไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ และสงผลใหอัฟกานิสถานตอง

ประสบปญหาภัยแลง 

 

ภูมิอากาศ แลงและกึ่งแลง มี 4 ฤดู ไดแก ฤดูใบไมผลิ ระหวาง มี.ค.-พ.ค. อาจมีฝนและหิมะละลาย 

ฤดูรอน ระหวาง มิ.ย.-ส.ค. อากาศรอน โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใตบางพ้ืนท่ีอุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียส 

ยกเวนพื้นที่แถบภูเขา อากาศไมรอนจัด และเย็นในตอนกลางคืน ฤดูใบไมรวง ระหวาง ก.ย.-พ.ย. และ

ฤดูหนาว ระหวาง ธ.ค.-ก.พ. อากาศหนาวจัด และมีหิมะปกคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ บางพ้ืนท่ีติดลบ 15-20 

องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติท่ีเกิดบอย คือ แผนดินไหวและภัยแลง 

 

ประชากร 40,167,798 คน (พ.ย. 2564) ประกอบดวยเชื้อสายประกอบดวยเชื้อสายปชตุนหรือปาทาน 

42% ทาจิก 27% ฮาซารา 9% อุซเบก 9% ไอมัก 4% และอ่ืน ๆ 4% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : 

วัยเด็ก (0-14 ป) 41.82% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 55.53% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 2.65% อายุขัยเฉลี่ย

ของประชากร 65.98 ป ชาย 64.5 ป หญิง 67.6 ป อัตราการเกิด 37.5 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 

13.2 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 2.37% 

 

ศาสนา อิสลามนิกายซุนนี 84.7%-89.7% อิสลามนิกายชีอะฮ 10%-15% และอ่ืน ๆ 0.3% 

 

ภาษา ภาษาราชการ ไดแก อัฟกันเปอรเซีย หรือดารี 77% และปสโต 48% ภาษาอื่น ๆ ไดแก   

เติรก 3% และภาษาถ่ินอีกประมาณ 30 ภาษา 4%  

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 38.2% ชาย 52% หญิง 24.2% อยางไรก็ดี แมมีปญหาดานการศึกษา 

เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการศึกษา ปญหาความม่ันคงภายในและคานิยมทาง

วัฒนธรรม แตชาวอัฟกันท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป สามารถอานออกและเขียนได โดยกองทุนเพ่ือเด็กแหง

สหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund-UNICEF) ประเมินวามีผูหญิงท่ีไมไดรับการศึกษากวา 

80% สวนผูชายประมาณ 50% โรงเรียนประมาณ 700 แหงตองปดทำการ เนื่องจากปญหาความไมสงบภายใน 

ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอัฟกานิสถาน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก สนง.เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ

สหรัฐฯ (US Agency for International Development-USAID) พยายามกอสรางโรงเรียนใหมใหครอบคลุม

ท่ัวประเทศ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามีมากกวา 40 แหงกระจายอยูตามจังหวัดสำคัญ 

เช น  Kabul University, American University of Afghanistan, Kandahar University, Herat University, 

Balkh University, Nangarhar University และ Khost University มีสถาบันการศึกษาวิชาทหารเพ่ือฝก

และจัดการศึกษาแก จนท.ทหาร 
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การกอตั้งประเทศ   อัฟกานิสถานตั้งข้ึนจากการเขาไปยึดครองพ้ืนท่ีของชนเผาปาทานเม่ือศตวรรษท่ี 18 โดย

จัดตั้งราชวงศปกครอง มีศูนยกลางอยูท่ีเมืองกันดาฮารกอนจะยายไปยังคาบูลในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 

อัฟกานิสถานกลายเปนรัฐกันชนในการแขงขันอิทธิพลระหวางสหราชอาณาจักรกับสหภาพโซเวียตกอนไดรับ

เอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 19 ส.ค.2462 มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐบาล จนกระท่ังการ

ยึดอำนาจปกครองเม่ือป 2516  

 ตอมา สหภาพโซเวียตเขายึดครองอัฟกานิสถานเม่ือป 2522 ทำใหเกิดขบวนการมุญาฮิดีน 

ตอตานสหภาพโซเวียต โดยการสนับสนุนของสหรัฐฯ และปากีสถาน ทำใหสหภาพโซเวียตถอนทหารออกไป 

เม่ือป 2532 แตอัฟกานิสถานยังประสบปญหาสงครามกลางเมืองเนื่องจากการแยงชิงอำนาจทางการเมือง

ระหวางกลุมตาง ๆ จนกระท่ังกลุมตอลิบันซ่ึงเปนกลุมนักศึกษาหัวรุนแรงท่ีไดรับการศึกษาจากโรงเรียนสอน

ศาสนาในปากีสถานสามารถยึดครองคาบูล และข้ึนปกครองประเทศเม่ือป 2539 กอนจะถูกโคนลมจากการทำ

สงครามตอตานการกอการรายของสหรัฐฯ เม่ือป 2544 และเปนการเริ่มตนการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ครั้งใหมในอัฟกานิสถาน โดยไดรับการสนับสนุนจากประเทศตะวันตกท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร 

 

วันชาต ิ 19 ส.ค. (ไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป 2462) 

 

การเมือง ปกครองแบบรัฐอิสลาม (Islamic Emirate) คลายคลึงกับโครงสรางสายการบังคับบัญชาของ

กลุมตอลิบัน รวมอำนาจไวท่ีรัฐบาลกลาง มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร สวนการปกครองทองถ่ินแบง

เขตการปกครองเปน 34 จังหวัด 

 ฝายบริหาร : นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร มีรองนายกรัฐมตรี 2 คน (ยังไมกำหนด

วาระการดำรงตำแหนง) มีคณะรัฐมนตรีจำนวน 33 คน ท้ังหมดเปนสมาชิกกลุมตอลิบัน  

  ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ : รัฐบาลตอลบิันยกเลิกระบบการปกครองแบบรัฐสภาและใช

กฎหมายอิสลาม(ชาริอะฮ) ปกครองประเทศ โดยรัฐบาลตอลิบันแตงตั้ง Molavi Abdul Hakim Sharae ให

ดำรงตำแหนง รมว.กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงทำหนาท่ีออกกฎหมายโดยใชหลักกฎหมายอิสลาม รวมท้ังแตงตั้ง    

ผูพิพากษาพิจารณาคดีความตามหลักกฎหมายอิสลาม นอกจากนี้ รัฐบาลตอลิบันใหเจาหนาท่ีเรือนจำซ่ึงเคย

ปฏิบัติหนาท่ีในชวงรัฐบาลประชาธิปไตยทำงานตอไปรวมกับผูแทนของกลุมตอลิบัน  

 พรรคการเมือง : ยังไมมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหลังจากกลุมตอลิบันยึดอำนาจ

การปกครองและแตงตั้งคณะรัฐบาลบริหารประเทศ  

 

เศรษฐกิจ อัฟกานิสถานประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตป 2544 หลังจากสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร

โคนลมรัฐบาลตอลิบันในขณะนั้น เนื่องจากเกิดการสูรบระหวางกลุมตอลิบันกับรัฐบาลประชาธิปไตยท่ีสหรัฐฯ 

สนับสนุน นอกจากนี้ อัฟกานิสถานยังเปนแหลงซองสุมของกลุมกอการราย กลุมหัวรุนแรง กลุมติดอาวุธตางๆ 

จำนวนมาก ทำใหเกิดความไมสงบอยางตอเนื่อง รัฐบาลประชาธิปไตยไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจได 

เนื่องจากตองเผชิญกับปญหาความขัดแยงทางการเมือง ปญหาการทุจริต และภัยจากการกอความไมสงบ    
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การกอการรายซ่ึงยังเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน   

สงผลใหชาวอัฟกันสวนใหญยังมีฐานะยากจน ขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน ท่ีอยูอาศัย น้ำสะอาด 

ไฟฟา การเขาถึงการบริการสาธารณสุข  

 ชาวอัฟกันสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอัฟกานิสถานมีรายไดจากการสงออก

สินคาเกษตรเพียงเล็กนอย ทำใหตองพ่ึงพางบประมาณจากสหรัฐฯ และประเทศผูบริจาค 80% ของ

งบประมาณท้ังหมด อยางไรก็ตาม หลังการยึดอำนาจของกลุมตอลิบันเม่ือ 15 ส.ค.2564 สหรัฐฯ ไดอายัด

ทรัพยสินของธนาคารกลางอัฟกานิสถานจำนวน 9,500 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ (IMF) และธนาคารโลก ระงับการเขาถึงแหลงเงินกูของอัฟกานิสถาน ทำใหรัฐบาลตอลิบันประสบ

ปญหาขาดแคลนงบประมาณเพ่ือบริหารประเทศ ท้ังการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีและการดูแลประชาชน 

 ปงบประมาณ 21 ธ.ค.-20 ธ.ค. 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : อัฟกานี (Afghani/AFN) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 90.90 อัฟกาน ี

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 2.77 อัฟกานี (ต.ค.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 18,630 ลานดอลลารสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : - 5% 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 565 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน :  11,082,536 คน  

อัตราการวางงาน : 11.164% 

อัตราเงินเฟอ : 4.71% 

ผลผลิตทางการเกษตร : ฝน ขาวสาลี ผลไม ถ่ัว ขนสัตว เนื้อแกะ และหนังแกะ 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : สิ่งทอ สบู เฟอรนิเจอร รองเทา ปุย เสื้อผา อาหาร เครื่องดื่มท่ีไมใชแอลกอฮอล น้ำแร 

ซีเมนต พรมทอมือ กาซธรรมชาติ ถานหิน และทองแดง 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 517.5 ลานดอลลารสหรัฐ 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุล 6,368 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 1,050 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : ฝน ผลไม ถ่ัว พรมทอมือ ผาขนสัตว ผาฝาย หนังสัตว อัญมณี และยาสมุนไพร 

คูคาสำคัญ : อินเดีย และปากีสถาน  

มูลคาการนำเขา : 8,932 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคานำเขา : เครื่องจักรและอุปกรณ อาหาร สิ่งทอ และผลิตภัณฑปโตรเลียม 

คูคาสำคัญ : จีน อิหราน ปากีสถาน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และมาเลเซีย 

ทรัพยากรธรรมชาติ : กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม ถานหิน ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี เหล็กกลา และอัญมณี 
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การทหาร รัฐบาลตอลิบ ันแตงตั ้งนาย Mohammad Yaqoob ดำรงตำแหนง รักษาการ รมว.

กระทรวงกลาโหม เม่ือ 7 ก.ย.2564 โดยสมาชิกตอลิบันบางสวนทำหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามสถานท่ีสำคัญ

ตาง ๆ ท้ังในเมืองหลวงและเมืองสำคัญท่ัวประเทศ ท้ังนี้ รัฐบาลตอลิบันมีแผนจะรับทหารประจำการจำนวน 

150,000 นาย โดยเปดโอกาสใหอดีตทหารประจำการในชวงรัฐบาลประชาธิปไตยสมัครคัดเลือกดวย  

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1. ปญหาการกอการรายและการสูรบรุนแรงภายในประเทศ รวมถึงการใชอัฟกานิสถานเปน

พ้ืนท่ีบมเพาะแนวคิดความรุนแรง ฝกฝนการใชอาวุธ และฐานท่ีม่ันของกลุมกอการราย ท้ังในประเทศและกลุม

กอการรายขามชาติ สงผลใหชาวอัฟกันกวา 6 ลานคนตองอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ สวนใหญอยูในปากีสถาน

และอิหราน 

 2. ปญหายาเสพติด โดยเฉพาะฝน ซ่ึงอัฟกานิสถานเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและสงออกฝนรายใหญ

ท่ีสุดของโลกหรือคิดเปน 87% นอกจากนี้ มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกฝนจาก 201,000 เฮกแตร เปน 328,000 เฮกแตร 

ทำใหพ้ืนท่ีปลูกฝนในอัฟกานิสถานเพ่ิมจาก 21 จังหวัดเปน 24 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดทางตอนใตและทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 3. ปญหาความม่ันคงทางอาหาร โดย USAID ประเมินวา มีชาวอัฟกันประมาณ 9.3 ลานคน

ประสบปญหาการขาดแคลนอาหาร 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  เขารวมในองคการระหวางประเทศ และกลุมความรวมมือ ท้ังในฐานะ

สมาชิกและผูสังเกตการณ  รวม 48 แหง/กลุม ท่ีสำคัญ เชน SAARC, OIC, IOM, ADB, UNESCO และ 

UNHCR เปนตน อยางไรก็ตาม หลังจากกลุมตอลิบันยึดอำนาจจากรัฐบาลแตยังไมไดรับรองสถานะรัฐบาลจาก

ประชาคมระหวางประเทศ ทำใหการเปนสมาชิกองคกรระหวางประเทศตองสิ้นสุดลง 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  อัฟกานิสถานมีทาอากาศยานระหวางประเทศ 4 แหง ไดแก Hamid Karzai 

International Airport ในคาบู ล  Kandahar International Airport Mazar-e Sharif International Airport 

และ Herat International Airport และมีฐานทัพอากาศ 3 แหง สายการบิน Ariana Afghan เปนสายการบิน

แหงชาติใหบริการท้ังเสนทางการบินในประเทศและตางประเทศ โดยเสนทางการบินระหวางประเทศมีปลายทาง

ท่ีดูไบ อังการา อิสตันบูล ญิดดะฮ และมอสโก สวนสายการบินในประเทศอ่ืน ๆ ไดแก Kam Air, East Horizon 

Airways และ Safi Airways ระบบรถไฟท่ีใหบริการในปจจุบันมี 3 เสนทางเชื่อมตอกับเติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน 

และอี๋วู มณฑลเจอเจียงของจีน ตลอดจนจะขยายเสนทางเชื่อมกับอิหรานและปากีสถาน การเดินทางใน

อัฟกานิสถานสวนใหญใชรถประจำทางและรถยนต เสนทางถนน ระยะทาง 42,150 กม. ดานโทรคมนาคม 

อัฟกานิสถานมีหมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 114,192 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ีประมาณ 

21.6 ลานเลขหมาย (ป 2559) รหัสโทรศัพท +93 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 3,531,770 คน (ป 2559) 

รหัสอินเทอรเน็ต คือ .af 
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การเดินทาง  ไมมีเท่ียวบินตรงจากไทยไปอัฟกานิสถาน แตสามารถเปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือตอไปยังอัฟกานิสถาน

ไดท่ีอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยมีสายการบิน เชน Turkish Airlines เอมิเรตสแอรไลน และอินเดียแอร 

ใหบริการเสนทางเมืองหลวงของดินแดนสหภาพเดลี-คาบูล 24 เท่ียวบินตอสัปดาห และเสนทางดูไบ-คาบูล 48 

เท่ียวบินตอสัปดาห นักทองเท่ียวไทยทุกคนท่ีเดินทางไปอัฟกานิสถานตองขอรบัการตรวจลงตรา แตปจจุบันยังไมมี 

สอท.อัฟกานิสถาน/ไทย ดังนั้น นักทองเท่ียวจำเปนตอง 1) สงหนังสือเดินทางราชการผานกรมเอเชียใต 

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงตางประเทศ เพ่ือขอรับการตรวจลงตราจาก สอท.อัฟกานิสถาน/

กัวลาลัมเปอร และ 2) ขอรับการตรวจลงตราดวยตนเองท่ี สอท.อัฟกานิสถาน/ดูไบ อยางไรก็ดี สถานการณใน

อัฟกานิสถานยังมีอันตรายสูงจากการสูรบรุนแรงในหลายพ้ืนท่ี จึงตองเพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษ เวลาท่ี

อัฟกานิสถานชากวาไทย 2 ชม. 30 นาที 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 กลุมตอลิบันยึดอำนาจจากรัฐบาลอัฟกานิสถานเม่ือ 15 ส.ค.2564 และประกาศแตงต้ัง

รัฐบาลชั่วคราวบริหารประเทศเม่ือ 7 ก.ย.2564 อยางไรก็ตามหลังจากประกาศจัดตั้งรัฐบาล ยังไมมีประเทศใด

รับรองสถานะรัฐบาลของกลุมตอลิบัน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ประกาศอายัดทรัพยสินของอัฟกานิสถานจำนวน 

9,500 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะท่ี IMF และ World Bank ระงับการเขาถึงเงินกูทำใหรัฐบาลตอลิบันประสบ

ปญหาการบริหารประเทศ ขาดเงินงบประมาณเพ่ือจายคาจางเจาหนาท่ีและใชจายสำหรับดูแลประชาชน  

 อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ องคการสหประชาชาติ (UN) และองคกรดานสิทธิมนุษยชนยังคงให

ความชวยเหลือแกชาวอัฟกานิสถานตามหลักสิทธิมนุษยชนตอไป ท้ังนี้ อัฟกานิสถานภายใตการบริหารของ

รัฐบาลตอลิบันตองเผชิญความทาทายหลายดานเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ และการแกไขปญหาความ      

ไมสงบในประเทศจากกลุมกอการราย Islamic State Khorasan Province (ISKP) ท่ีเปนศัตรูสำคัญของ    

กลุมตอลิบัน และกอเหตุโจมตีบอยครั้งตั้งแตกลุมตอลิบันประกาศจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ  

 การบริหารประเทศของรัฐบาลตอลิบันภายใตการปกครองแบบรัฐอิสลามโดยใชหลักฎหมาย

อิสลามบริหารประเทศอีกครั้งของกลุมตอลิบัน ทำใหประชาคมระหวางประเทศจับตามองอยางมาก เนื่องจาก

ในอดีต (หวงป 2539-2544) กลุมตอลิบันปกครองอัฟกานิสถานแบบแนวคิดสุดโตง มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ประชาชนอยางรุนแรง เฉพาะอยางยิ่งสตรีและเยาวชน รวมท้ังชนกลุมนอยตาง ๆ ท้ังนี้ หลังการ

ประกาศจัดต้ังคณะรัฐบาลบริหารประเทศ กลุมตอลิบันประกาศจะปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศใหเขากับ

สถานการณปจจุบัน โดยจะเคารพสิทธิสตรี เยาวชนและชนกลุมนอยเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรางการยอมรับจาก

ประชาชนและประชาคมระหวางประเทศ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีประชาคมระหวางประเทศใหความสำคัญและจับ

ตามองอยางใกลชิด ปจจุบันยังไมมีประเทศใดรับรองสถานะรัฐบาลของกลุมตอลิบันอยางเปนทางการ  

 

------------------------------------------------ 
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นาย Muhammad Hassan Akhund  

(Mullah Muhammad Hassan Akhund) 

 

ตำแหนง  รักษาการ นายกรัฐมนตรี 

 

เกิด ป 2488 หรือ 2493 (อายุ 76 หรือ 72 ป/ป 2565) ท่ี Pashmul อำเภอ Panjwayi 

(ปจจุบันคืออำเภอ Zhari) จังหวัด Kandahar อัฟกานิสถาน  

 

การศึกษา  โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  

 

สถานภาพครอบครัว แตงงานเม่ืออายุ 21 ไมทราบชื่อคูสมรส บุตร  

 

ประวัติทางการเมือง 

27 ก.ย.2539  ดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กต.อัฟกานิสถาน ภายใตรัฐบาลตอลิบัน 

13 พ.ย.2544  ดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีอัฟกานิสถานและรอง รมว.กต.อัฟกานิสถาน   

สิ้นสุดลง หลังจากรัฐบาลตอลิบันในขณะนั้นถูกโคนอำนาจโดยสหรัฐฯ  

7 ก.ย.2564 -ปจจุบัน ดำรงตำแหนงรักษาการนายกรัฐมนตรีอัฟกานิสถาน  

  

ขอมูลอ่ืนๆ 

นาย Mohammad Hasan Akhund รักษาการนายกรัฐมนตรียังอยูในบัญชีดำของ

คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) ตั้งแต 25 มกราคม 2544 ตาม

ขอมติท่ี 1267 (2542) และ 1333 (2543)  

เปนสมาชิกของสภาผูนำกลุมตอลิบัน (Rahbari shura) เคยดำรงตำแหนงรัฐมนตรี

ตางประเทศและผูวาจังหวัดกันดาฮารชวงท่ีกลุมตอลิบันปกครองประเทศครั้งแรก 

(ป 2539-2544) และสืบ เชื้ อสายมาจากนาย Ahmad Shah Durrani ผู กอตั้ ง

ประเทศอัฟกานิสถานยุคใหมท่ีปกครองอัฟกานิสถานหวงป 2290-2315 

 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีอัฟกานิสถาน 

นายกรัฐมนตรี      Mullah Muhammad Hassan Akhund  

รองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 1     Mullah Abdul Ghani Baradar   

รองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2     Molavi Abdul Salam Hanafi   

รมว.กลาโหม      Molavi Muhammad Yaqoob Mujahid   

รมว.มหาดไทย      Molavi Sirajudin Haqqani   

รมว.การตางประเทศ     Molavi Amir Khan Muttaqi  

รมว.การคลัง      Mullah Hidayatullah Badri 

รมว.ศึกษาธิการ      Sheikh Molavi Noorullah Munir  

รมว.ขอมูล ขาวสารและการออกอากาศ   Mullah Khairullah Khairkhwa    

รมว.เศรษฐกิจ      Qari Din Mohammad Hanif 

รมว.ฮัจนและ Auqaf     Molavi Noor Muhammad Saqib 

รมว.ยุติธรรม      Molavi Abdul Hakim Sharae  

รมว.กิจการชายแดนและชนเผา    Noorullah Noori  

รมว.การพัฒนาชนบท     Mullah Muhammad Yonus Khundzada  

รมว.กิจการศาสนา     Sheikh Mohammad Khalid Munkar  

รมว.กิจการสาธารณะ     Mullah Abdul Manan Omari 

รมว.แรธาตุและปโตรเลียม    Mullah Muhammad Essa Akhund  

รมว.ทรัพยาธรน้ำและไฟฟา    Molavi Abdul Latif Mansoor  

รมว.การบินพลเรือนและการขนสง    Hameed ullah Akhundzada  

รมว.อุดมศึกษา      Abdul Baqi Haqqani 

รมว.การสื่อสาร      Najeebullah Haqqani  

รมว.ผูลี้ภัย      Khalil ul Rahman Haqqani   

ผอ.หนวยขาวกรอง     Abdul Haq Wasiq  

ผอ.ธนาคารชาติ (Da Afghanistan Bank)   Haji Mohammad Idrees                                                     

เสนาธิการ      Molavi Ahmad Jan Ahmadi  

รมช.กลาโหม      Mullah Mohammad Fadel Akhund 

ผบ.ทหารสูงสุด      Qari Faseeh udin  

รมช.การตางประเทศ     Sher Muhammad Abbas Stanikzai 

รมช.มหาดไทย      Molavi Noor Jalal   

รมช.ขอมูล ขาวสารและการออกอากาศ   Zabihullah Mujahid  

รอง ผอ.หนวยขาวกรอง     Mullah Taj Mir Jawad  

รอง ผอ.หนวยขาวกรองดานบริหาร   Mullah Rahmat ullah Najeeb  

รมช.มหาดไทย (ปราบปรามยาเสพติด)   Mullah Abdul Haq     

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

 (พ.ย.2564)  


