
ประเทศอัฟกานิสถาน (Fact Sheet) 

1. ข้อมลูทั่วไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ : 652,230 ตร.กม. 
เมืองหลวง : กรุงคาบูล 
เมืองส าคัญ : เมืองเฮรัต เมืองกันดาฮาร์ 
ประชากร : ประมาณ 35  ล้านคน (2015) 
ภาษาราชการ : ปาชตู และดารี  
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี 
ประธานาธิบดี : Mohammad Ashraf Ghani 
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 บาท : 1.82 อัฟกานี (AFN)  
(Oct 2015) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ : ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม 
ถ่านหิน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก อัญมณี ทองค า 
โครไมต์ 

  ปี 2015 ปี 2015F ปี 2016F 
GDP (US$bn) 19.68 19.65 20.92 
GDP Per Capita (US$) 614.89 600.31 625.29 
GDP Growth (%) 2.04 2.9 3.98 
Goods & Services exports (%) 
Inflation (%)                               

-18.55 
-1.23 

5.23 
1.90 

8.49 
5.00 

    
สินค้าส่งออกทีส่ าคัญของประเทศอัฟกานิสถาน : ฝ่ิน พรม ผลไม้ หนังสัตว์  
พืชสมนุไพร 
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของประเทศอัฟกานิสถาน : ปากีสถาน อินเดีย รัสเซีย 
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ทาร์จิกิสถาน  
สินค้าน าเข้าส าคัญของประเทศอัฟกานิสถาน :  เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ อาหาร 
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน โลหะ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ตลาดน าเข้าส าคัญของประเทศอัฟกานิสถาน : ปากีสถาน จีน อินเดีย  

3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 4. สถานการณ์เศรษฐกิจ 
3.1 ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์/มาตรการระยะสั้นในการผลักดันตลาด 
กลยุทธ์/มาตรการระยะยาว  
    ปี 2015 
    ปี 2016 
 

นโยบายเศรษฐกิจ 
ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลติ โดยอาศัยเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
เป็นหลักในการบริหารและพัฒนาประเทศ เริ่มปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ภาษีและมาตรการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ในระยะยาว ให้สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน ลดการ
พึ่งพารายได้จากการปลูกฝิ่นและผลิตยาเสพติด สร้างอาชีพ
ทดแทนแก่ประชาชน พร้อมๆ กับการลดพื้นที่ปลูกฝิ่น ร่วมเปิด
เส้นทางการค้าใหม่ๆ ระหว่างจีนกับเอเชียกลางและเอเชียใต้ 
อีกทั้งริเริ่มโครงการด้านการเกษตรและโครงการอื่นๆ เพื่อที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการก่อสร้างท่อก๊าซ TAPI ที่มีความยาว 
1,800 กิโลเมตร ที่จะเช่ือมเติร์กเมนิสถานกับปากีสถาน อินเดีย 
และอัฟกานิสถาน 
แนวโน้มเศรษฐกจิ 
แม้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัฟกานิสถานจะมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จากสถานการณ์ความไมส่งบ
ภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจของอัฟกานิสถานขาดเสถียรภาพ 
และกระตุ้น GDP ของประเทศรัฐบาลจึงได้อัดฉีดเงินงบประมาณ
เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2015 ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 4.5 ในปี 2016 
การบริหารจัดการทางการเมืองและความปลอดภัยของประชาชน 
รวมถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม การขจดัปัญหาการขาด
แคลนพลังงาน การสนบัสนุนและการด าเนินภาคธุรกจิของเอกชน 
โดยคาดว่าจะกระตุ้น GDP ของประเทศให้เพิม่สูงขึ้นในปี 2016 
สถานการณ์การคา้ 
 
สถานการณ์การลงทุน 
กระทรวงการคลังอัฟกานิสถานไดจ้ัดท ามาตรการจูงใจที่มุ่งสร้าง
ความมั่นใจให้แก่บรรดานักลงทุนต่างชาติในอัฟกานิสถาน โดย
มาตรการจูงใจส าคญัๆ ได้แก่ การยกเว้นและลดหย่อนภาษีให้นัก
ลงทุนต่างชาติเป็นเวลา 10 ปี ให้สิทธิซื้อท่ีดินในราคาถูก และ
อนุญาตให้นักลงทุนสามารถกู้ผ่านธนาคาร2 แห่ง คือ อัฟกัน เนช่ัน
แนล แบงก์ และ ปัชตานี ตูจาราต ีแบงก์ (Pashtani Tujarati Bank) 

 
 
 



5. สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับอัฟกานิสถาน ...... 
เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 

ปี 2016  
(%) 

ปี 2015 
ปี 2016 

ปี 2015 
ปี 2016 

ปี 2015 
ปี 2016 

ม.ค.-ต.ค. +/- (%) ม.ค.-ต.ค. +/- (%) ม.ค.-ต.ค. +/- (%) 

- 29.34  
(-37.69) 

30.49 34.14 29.26  
(-37.80) 

30.41 34.20 0.08  
(60.00) 

0.08 14.29 

 
6. สินค้าส่งออกหลกัของไทยไปตลาดอัฟกานิสถานปี 2015 – ปี 2016 หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2015 
ปี 2015 
ม.ค.-ต.ค. 

ปี 2016 
ม.ค.-ต.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.-ต.ค. 

1.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 8.14 4.95 13.28 168.28 

2.หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 12.07 10.44 7.58 -27.39 

3.เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลกูสูบ 0.00 0.00 3.05 - 

4.ผลิตภัณฑ์ยาง .69 1.24 1.62 51.40 

5.รองเท้าและช้ินส่วน 1.95 1.65 1.35 -18.18 

6.เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 1.49 1.48 0.78 -47.30 

7.กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.00 0.73 0.45 -38.36 

8.เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.38 -100.00 

9.เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑร์ักษาผิว 0.77 0.45 0.37 -17.78 

10.ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 1.43 0.92 0.34 -63.047 

การส่งออกรวม 29.26 21.82 29.22 33.91 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 
7. สินค้าหลักที่ไทยน าเข้าจากอฟักานิสถานปี 2015 – ปี 2016 หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2015 
ปี 2015 
ม.ค.-ต.ค. 

ปี 2016 
ม.ค.-ต.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.-ต.ค. 

1.ผัก ผลไม้และเครื่องปรุงแต่ง 0.03636 0.03636 0.023777 -50.00 
2เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน  0.00 0.00 0.015379 -50.00 
3.ผลิตภัณฑ์สิ่งทออ่ืนๆ  0.08552 0.005632 0.013201 0.00 
4.เครื่องประดับอัญมณ ี 0.001254 0.00785 0.005756 0.00 
5.เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬา 0.0014 0.0015 0.0015 0.00 
6.เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.00105 0.00 0.00 0.00 
7.แร่และผลติภณัฑ์จากแร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.รองเท้า 0.63 0.63 0.0207 0.00 
9.เสื้อผ้าส าเร็จรูป 0.0022 0.02198 0.01625 0.00 
10. สิ่งพิมพ์ 0.001541 0.001519 0.001463 0.00 
การน าเข้ารวม 0.075 0.0734 0.0728 14.29 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

ส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

พฤศจิกายน 2559 
 


