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กำรเมืองปำกีสถำน 
 หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองด้วยกองทัพมาเป็นระยะ
เวลานาน ปากสีถานปรบัสู่ประชาธปิไตยท่ีชัดเจน ในยคุของนางเบนาซรี ์
บุตโต น าพาพรรคประชาชนปากีสถาน (Pakistan People   
Party ช่ือย่อ PPP) ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย และได้ด ารง
ต าแหน่ ง เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของชาติมุสลิม         
โดยนโยบายท่ีส าคัญในการบริหารประเทศคือการมีนโยบายท่ี
โน้มเอียงไปทางสหรัฐฯ คือการให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการ
ปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายบริเวณแนวชายแดนปากีสถานและ
อัฟกานิสถาน 
 นางบุตโตเสียชีวิตจากระเบิดพลีชีพเมือ่วนัท่ี ๒๗ ธ.ค. ๕๐ 
ในระหว่างการหาเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยท่ี ๓ ซึ่งส่งผลให้
นายอาซิฟ อาลี ซาร์ดารี  ผู้ เป็นสามีชนะการเลือกต้ังเป็น
นายกรัฐมนตรีทันที แต่ตลอดการบริหารประเทศจนครบวาระ
ของนายซาร์ดารีเต็มไปด้วยปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน เศรษฐกิจ
ตกต่ า และคุณภาพชีวติชาวปากสีถานท่ีย่ าแย ่ 

กำรเลือกต้ังคร้ังล่ำสุด 

 ส าหรับการเลือก ต้ังของปากีสถานเมื่ อวัน ท่ี ๑๑ 
พ.ค.๕๖ ท่ีผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกท่ีรัฐบาลพลเรือนบริหาร
ประเทศครบวาระ ๕ ปี และมีการเปล่ียนถ่ายอ านาจให้รัฐบาล
ชุดต่อไปด้วยการเลือกตั้งท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยในอดีตชาว
ปากี สถานเผชิญการก่อการรั ฐประหารมาแ ล้ว  ๓ ครั้ ง          
และอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมาแล้วถึง ๔ ชุด 
อย่างไรก็ตามการเลือกต้ังครั้งนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง 
แม้ว่าทางการได้ระดมก าลังเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยกว่า 
๖ แสนนายก็ตาม รวมท้ังปิดกั้นพรมแดนท่ีติดกับอัฟกานิสถาน

และอิหร่านแล้ว แต่ยังคงเกิดเหตุระเบิด สังหารนักการเมืองและ
พลเรือนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังถึงเกือบร้อยละ 
๖๐ ซึ่งมากท่ีสุดเป็นประวัติการณ์นับต้ังแต่ปี ๒๕๒๐ มากกว่า
การเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี ๒๕๕๑ ท่ีมีเพียงร้อยละ ๔๔ แสดงให้
เห็นถึงพลังประชาชนท่ีต้องการเปล่ียนแปลงประเทศ แม้มกีารขู่
ท าร้ายผู้ท่ีออกมาใช้สิทธิของกลุ่มตาลีบันก็ตาม ซึ่งผลปรากฏว่า 
นายนาวาซ ชารีฟ จากพรรคสันนิบาตมุสลิม (Pakistan Mus-
lim League - Nawaz ช่ือย่อ PML - N) ชนะการเลือกต้ังและ
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของปากีสถาน โดยได้จ านวนส.ส. 
๑๒๓ ท่ีนั่ง จากจ านวน ส.ส. ท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
๒๗๒ ท่ีนั่ง 

สำเหตุที่นำยนำวำซ ชำรีฟ ชนะกำรเลือกต้ัง 

 จากการวิเคราะห์จ านวนผู้ท่ีออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
พบว่ามาจากปัจจัย ๒ ประการท่ีส าคัญคือ 

 ๑)   นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชาวปากีสถานให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สืบเนื่องมาจาก
รัฐบาลยุคนายซาร์ดารีนั้นเศรษฐกิจของปากีสถานตกต่ าเป็นอัน
มาก ท้ังปัญหาสภาวการณ์ขาดดุลทางการคลัง ปัญหาราคาสินค้า
ท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาพืชผลสินค้าเกษตรตกต่ า ค่าเงิน
สกุลรูปีปากีสถานตกต่ าลง ขณะท่ีเงินส ารองระหว่างประเทศของ
ปากีสถานยังลดลงอย่างต่อเนื่อง การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ี
ขาดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง รวมท้ังความสนใจของ
รัฐบาลในการแก้ไขสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่จริง จัง เนื่องจาก
สถานการณ์การเมืองภายในและสถานการณ์ความมั่นคงของ
ประเทศท่ีไม่มีเสถียรภาพ  

การเลือกตั้งของปากีสถานในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญ เนื่องจากเป็นครั้งแรกท่ีรัฐบาลพลเรือนบริหารประเทศ
ครบวาระ ๕ ปี และเป็นการเปล่ียนถ่ายอ านาจให้รัฐบาลชุดต่อไปด้วยการเลือกตั้งท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  หลังจากท่ีรัฐบาลทหารผลัด
กันกุมอ านาจท่ีได้จากการก่อปฏิวัติรัฐประหารมาตลอดประวัติศาสตร์ ๖๖ ปี ของประเทศ จึงเป็นท่ีจับตามองทิศทางการบริหาร
ประเทศของนายนาวาซ ชารีฟ (Nawaz Sharif) ว่าท่ีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะน าพาปากีสถานไปในทิศทางใด 

    บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์      ฉบับที่  ๓๒/๕๖    ๒๐ - ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 

ปำกีสถำน : ทิศทำงประเทศหลงักำรเลือกตั้ง 
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 ๒)   นโยบายทางด้านการเมือง ทบทวนความสัมพันธ์กับ
สหรัฐฯ และลดบทบาทของมหาอ านาจในปากีสถาน โดยจะมีการ
เจรจาสันติภาพกับตาลิบัน ซึ่งถือเป็นนโยบายส าคัญแตกต่างจาก
รัฐบาลชุดก่อน เนื่องจากนโยบายของซาร์ดารี ท่ีให้ความร่วมมือ
กับสหรัฐฯ ในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายอย่างไร้ขอบเขตแลก
กับความช่วยเหลือต่างๆ และปล่อยให้สหรัฐฯ เข้ามาปฏิบัติการ
ทางทหารในปากีสถานโดยไม่เคารพต่ออธิปไตยของชาติ ท าให้
ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก โดยเฉพาะปฏิบัติการ
โจมตีด้วยเครื่องบินไร้นักบิน (drone)  ซึ่งข้อมูลจาก Drone 
Team ณ วันท่ี ๓ ม.ค.๕๖ มีจ านวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของ  
โดรนในปากีสถาน ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ อยู่ ท่ี ๒,๖๒๙ - 
๓,๔๖๑ คน ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ เป็นพลเรือน มีเพียงร้อยละ ๒ 
เท่านั้นท่ีเป็นแกนน าระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธ และล่าสุดศาลสูง
ของปากีสถานได้ตัดสินแล้วว่าการใช้โดรนของสหรัฐฯ เหนือน่าน
ฟ้าปากีสถานนั้นเป็นการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมายและเข้าข่าย
อาชญากรสงคราม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สร้างความไม่พอใจและ
กระแสต่อต้านสหรัฐฯ มากขึ้นในปากีสถาน เพราะเช่ือว่าสหรัฐฯ 
เป็นสาเหตุท าให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
ปากีสถานมีสภาพที่เลวร้ายลงเรื่อยๆ 

บทพิสูจน์ผู้น ำ 

 จากผลคะแนนท่ีออกมาอย่างไม่เป็นทางการ  คาดว่าจะ
ไม่มีพรรคการเมืองใดได้ครองเสียงข้างมากในสภาเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
ท าให้นายนาวาซ ชารีฟ  ต้องจัดต้ังรัฐบาลผสม ซึ่ง เป็นเรื่อง       
ท้าทายผู้น าคนใหม่อย่างยิ่งในการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะการ    
ชูนโยบายท่ีต้องการเจรจากับกลุ่มตาลีบันที่ถือเป็นกลุ่มก่อการร้าย

และยังเป็นการเปล่ียนนโยบายท่ีมีต่อกลุ่มก่อการร้ายในประเทศ
อย่างส้ินเชิงจากรัฐบาลชุดท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการด าเนินนโยบายท่ี
เอาใจออกห่างสหรัฐฯ ซึ่งจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา สหรัฐฯ      
ได้แสดงบทบาทการเป็นผู้น าท่ีมีความส าคัญของโลก ดังนั้น การท่ี
ผู้น าต่างๆท่ีเริ่มเอาใจออกห่างสหรัฐฯ หรือปฏิเสธอ านาจของ
สหรัฐฯ ย่อมไม่เกิดผลดีต่อประเทศนั้นๆ อาทิ อัฟกานิสถาน อิรัก 
ซีเรีย หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ประเทศพม่าเอง
ก็ถูกมาตรการคว่ าบาตรทางการค้ามานานหลายสิบปี ก่อนท่ีจะมี
การปรับเปล่ียนนโยบายของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นท่ีจับตามองถึง
ทิศทางของปากีสถานภายใต้การน าของนายนาวาซ ชารีฟ ว่าจะ
น าพาประเทศไปในทิศทางใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาสมดุล
ของประเทศท้ังการรักษาเสถียรภาพ และจุดยืน ท่ีมีต่อชาติ
มหาอ านาจ ว่าจะด าเนินนโยบายดังท่ีมีการหาเสียงไว้ หรือจะมี
การปรับเปล่ียนท่าทีเพื่อให้ประเทศอยู่รอดในสังคมโลกต่อไป แต่
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่านาวาซจะตัดสินใจไปในทิศทางใดย่อมมี
ผลกระทบในอนาคต ท้ังด้านความช่วยเหลือท่ีได้รับจากสหรัฐฯ 
รวมท้ังปากีสถานจะมีวิธีการรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรใน
วันท่ีไม่มีสหรัฐฯ  คอยสนับสนุน และแผนการเจรจากับกลุ่มต่างๆ 
จะประสบความส าเร็จหรือไม่   รวมท้ังชะตากรรมของชาว
ปากีสถานในอนาคตจะเป็นเช่นไรล้วนเป็นปัญหาท่ีเป็นบทพิสูจน์
ผู้น าคนใหม่ของประเทศต่อไป 

 
ข้อมูลอ้ำงอิง 

    - การเลือกตั้งปากีสถาน : การกลับมาของนาวาซ ชารีฟ และ
อนาคตความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ. มติชนออนไลน์.๑๗ พฤษภาคม 
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      - เลือกตั้งเลือดปากีสถาน “เค้าเดิมพัน” ไม่ธรรมดา. ไทยรัฐ
ออนไลน์.๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖. http://www.thairath.co.th/
column/oversea/7days/344158 
    -“นาวาซ ชารีฟ” เตรียมขึ้นเป็นนายกฯ ปากีสถานอีกครั้ง.
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    - สู่เส้นทาง “รัฐสภา จับตาเลือกต้ังปากีสถาน” หลัง ๖๖ ปี 
ประวั ติศาสตร์ ใ ต้ เ ง า ท็อปบู ท .ข่ า วรั ฐสภาถึ งประชาชน .             
๑๗  พฤ ษ ภาคม  ๒ ๕ ๕๖ .  http://news.parliament.go.th/
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ประวัตินำยนำวำซ ชำรีฟ (Nawaz Sharif)  

# เกิดวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๔๙๒ อายุ ๖๓ ปี 
# เป็นนักอนุรักษนิยมฝ่ายขวา 
# จบการศึกษา ด้านศิลปะและธุรกิจจาก
มหาวิทยาลยัการเมอืงละฮอร ์และด้านกฎหมาย 

จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ 
# ชีวิตครอบครัวสมรสกับ Kalsoom Nawaz Sharif 
# เปน็นักธุรกจิด้านเหลก็กลา้ผูท้รงอทิธิพลและมัง่คัง่ร่ ารวยจากแคว้นปญัจาบ 
# เคยเป็นนายกรัฐมนตรีต่างวาระกัน ๒ สมัย 
 - สมยัแรกระหว่างปพี.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ อยู่ไมค่รบเทอมเพราะ
ข้อหาคอรร์ปัชัน่  
 - สมยัทีส่องระหว่างปพี.ศ. ๒๕๔๐- ๒๕๔๒ หลงัถูกยึดอ านาจโดยพล
เอก มชุารร์าฟ จากน้ันถูกคมุขังและเนรเทศไปอยู่ซาอดีุอาระเบยีนาน ๗ ป ีกอ่น
จะกลบัเข้าสูส่นามเลอืกต้ังอกีครัง้ในป ี๒๕๕๑ โดยได้ทีน่ั่งมากทีส่ดุเปน็อนัดับ
สองรองจากพรรค PPP 
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