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สาธารณรัฐเบลารุส 

(Republic of Belarus) 

  

 

เมืองหลวง มินสก' (Minsk) 

 

ท่ีต้ัง อยู2ในยุโรปตะวันออก ต้ังอยู2ทางตะวันออกของโปแลนด' พ้ืนท่ี 207,600 ตร.กม. (ประมาณ 40% 

ของไทย) แบ2งเปTน พ้ืนดิน 202,900 ตร.กม. และพ้ืนน้ำ 4,700 ตร.กม. โดยมีพรมแดนทางบกยาว 3,599 กม. 

 

อาณาเขต   

 ทิศเหนือ ติดลัตเวียและลิทัวเนีย 

 ทิศตะวันออก ติดรัสเซีย 

 ทิศใต\ ติดยูเครน 

 ทิศตะวันตก ติดโปแลนด' 
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ภูมิประเทศ ไม2มีทางออกทะเล ส2วนใหญ2เปTนท่ีราบลุ2มเต็มไปด\วยน้ำขัง และมีทะเลสาบประมาณ 11,000 แห2ง 

 

ภูมิอากาศ แบบภาคพ้ืนทวีป ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูร\อนอากาศเย็นและช้ืน 

 

ประชากร 9,413,505 คน (เม่ือ ต.ค.2565) ประกอบด\วย เบลารุสเซีย 83.7% รัสเซีย 8.3% โปแลนด' 

3.1% ยูเครน 1.7% อ่ืน ๆ 2.4% (ปg 2552) อัตราส2วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปg) 16.09% วัยรุ2น 

(15-24 ปg) 9.59% วัยทำงาน (25-54 ปg) 43.94% วัยเร่ิมชรา (55-64 ปg) 14.45% และวัยชรา (65 ปgข้ึนไป) 

15.93% (ปg 2563) อายุขัยเฉล่ียของประชากร 74.28 ปg เพศชาย 68.9 ปg อายุเฉล่ียเพศหญิง 79.97 ปg (ปg 2565) 

อัตราการเกิด 9.08 คนต2อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 12.88 คนต2อประชากร 1,000 คน (ปg 2565) 

อัตราการเพ่ิมประชากร -0.31% (ปg 2565) อายุเฉล่ียแต2งงานเพศชาย 26.6 ปg เพศหญิง 24.5 ปg (ปg 2562) 

 

ศาสนา ปg 2563 ในเบลารุสมีไม2น\อยกว2า 25 ศาสนาหรือนิกายท่ีได\รับการจดทะเบียน ครอบคลุมกว2า 

3,389 ชุมชน และสมาคมทางศาสนา 174 แห2ง คริสต'นิกายออร'ทอดอกซ' 48.3% โรมันคาทอลิก 7.1% อ่ืน ๆ 

3.5% และไม2นับถือศาสนา 41.1% (ปg 2554) 

 

ภาษา เบลารุสและรัสเซียเปTนภาษาราชการ โดยใช\ภาษารัสเซีย 70.2% ภาษาเบลารุส 23.4% 

ภาษาอ่ืน ๆ 3.1% (ภาษาโปลและยูเครน) และไม2เฉพาะเจาะจง 3.3% (ปg 2552) 

 

การศึกษา อัตราการรู\หนังสือ 99.9% (ปg 2562)  

 

การก0อต้ังประเทศ เบลารุสอยู2ภายใต\การครอบครองของจักรวรรดิรัสเซียตั้งแต2ปลายศตวรรษที่ 18 

ก2อนจะประกาศเอกราชจากจักรวรรดิรัสเซียหลังการปฏิวัติรัสเซียเม่ือปg 2461 ในช2วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

กองทัพเยอรมนีเข\ายึดครองเบลารุส ทำให\มีชาวเบลารุสเสียชีวิตรวม 2.2 ล\านคน และภายหลังสงครามโลก     

ครั้งที่ 2 เบลารุสกลับมาเปTนส2วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ต2อมาประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต

เม่ือ 25 ส.ค.2534  

 

วันชาติ 3 ก.ค. (ปg 2487) วันที่ได\รับการปลดปล2อยจากกองทัพเยอรมนี และ 25 ส.ค. (ปg 2534) 

วันประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต 

 

การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปTนประมุขและหัวหน\า

ฝrายบริหาร ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระดำรงตำแหน2ง 5 ปg การเลือกต้ังประธานาธิบดี   

คร้ังล2าสุด เม่ือ 9 ส.ค.2563 ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร' ลูคาเชนโก ซ่ึงปกครองเบลารุสมาต้ังแต2ปg 2537 

ได\รับเลือกต้ังเปTนสมัยท่ี 6 ด\วยคะแนนเสียง 80.1% ขณะท่ีนาง Svetlana Tikhanovskaya คู2แข2งคนสำคัญ 
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ได\รับเลือกเปTนอันดับ 2 ด\วยคะแนนเสียง 10.12% นาง Anna Kanopatskaya ได\คะแนนเสียง 1.68%     

นาย Andrei Dmitriyev ได\คะแนนเสียง 1.21% และนาย Sergei Cherechen ได\คะแนนเสียง 1.14% มีผู\มา       

ใช\สิทธิเลือกต้ัง 5,818,955 คน หรือ 84.28% ของผู\มีสิทธิท้ังหมด การเลือกต้ังคร้ังต2อไปจะมีข้ึนในปg 2568 

  หลังจากการเลือกต้ังเม่ือ 9 ส.ค.2563 มีชาวเบลารุสจำนวนมากชุมนุมต2อต\านรัฐบาล

เน่ืองจากไม2พอใจผลการเลือกต้ัง การชุมนุมยืดเย้ือและยังไม2มีท2าทียุติ (พ.ย.2564) โดยมีข\อเรียกร\องให\จัดการ

เลือกต้ังใหม2 ซ่ึงนาง Tikhanovskaya ปฏิเสธไม2ยอมรับผลการเลือกต้ังและล้ีภัยไปยังลิทัวเนีย อีกท้ังเดินทาง     

พบหารือกับประธานาธิบดีและ นรม.ประเทศต2าง ๆ รวมกว2า 31 คน ภายในระยะ 1 ปg เพ่ือเรียกร\องให\กดดัน

ทางการเมืองต2อประธานาธิบดีลูกาเชนโก ดำเนินมาตรการควบคุมฝrายต2อต\านรัฐบาล รวมถึงส่ือมวลชน นำไปสู2

การบังคับเคร่ืองบินของสายการบิน Ryanair ลงจอด เพ่ือจับกุมผู\ส่ือข2าวฝrายตรงข\ามรัฐบาล เม่ือ พ.ค.2564 ส2งผลให\

สหภาพยุโรป (European Union-EU) และสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต2อเบลารุส เม่ือ 

มิ.ย.2564 เน่ืองจากการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย2างร\ายแรง  

 เบลารุสดำเนินมาตรการตอบโต\ประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ อาทิ การขับไล2หรือลด จนท.

ทางการทูตกับหลายประเทศท่ีกดดันเบลารุส อาทิ สหรัฐฯ ลิทัวเนีย ฝร่ังเศส และโปแลนด' อีกท้ังเบลารุสน่ิงเฉย

ต2อการควบคุมชายแดนและการลักลอบข\ามแดนผิดกฎหมาย ส2งผลให\มีผู\พยายามลักลอบข\ามแดนจากเบลารุส  

มุ2งเข\าประเทศยุโรป ผ2านลิทัวเนีย ลัตเวีย และโปแลนด' ซ่ึงมีชายแดนติดกับเบลารุส เพ่ิมสูงข้ึนอย2างมีนัยสำคัญ 

โดยประเทศท่ีมีชายแดนกับเบลารุสต\องสร\างร้ัวก้ัน และยกระดับมาตรการป�องกันชายแดนและควบคุมท่ีพัก       

ผู\อพยพ อย2างเข\มงวด อีกท้ังเรียกร\องในเวทีระหว2างประเทศให\ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเบลารุส โดยมีการ

ประณามเบลารุสท่ีใช\ประเด็นผู\ล้ีภัยเปTนเคร่ืองมือทางการเมืองหลายคร้ัง อีกท้ังประเทศในยุโรปมีแนวโน\มขยาย

มาตรการคว่ำบาตรเบลารุสจากกรณีผู\อพยพ 

 อย2างไรก็ตาม ประธานาธิบดีลูกาเชนโกยังคงผลักดันแนวคิดริเร่ิมการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเบลารุส 

เพ่ือนำพาประเทศกลับสู2ภาวะปกติ และดำเนินนโยบายแข็งกร\าวต2อประเทศในยุโรปท่ีดำเนินมาตรการคว่ำบาตร

ทางเศรษฐกิจต2อเบลารุส ท้ังน้ี เบลารุสมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือ 15 มี.ค.2537 และมีการแก\ไขรัฐธรรมนูญ

เม่ือ 17 ต.ค.2547 โดยยกเลิกการจำกัดสมัยการดำรงตำแหน2งประธานาธิบดี 

 ฝrายบริหาร : ประธานาธิบดีเปTนผู\แต2งต้ังนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือดูแลการ

บริหารท่ัวไป ส2วนนายกรัฐมนตรีเปTนผู\เสนอช่ือคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ป�จจุบัน นาย Roman 

Golovchenko ดำรงตำแหน2งนายกรัฐมนตรีต้ังแต2 4 มิ.ย.2563 

 ฝrายนิติบัญญัติ : ใช\ระบบสองสภา (Bicameral) ประกอบด\วย 1) สภาสูง (Council of the 

Republic) มีสมาชิก 64 ท่ีน่ัง (เลือกต้ังโดยสภาท\องถ่ินและเมืองมินสก' 56 ท่ีน่ัง ส2วนอีก 8 ท่ีน่ังมาจากการ

แต2งต้ังของประธานาธิบดี) วาระละ 4 ปg จัดการเลือกต้ังคร้ังล2าสุดเม่ือ 7 พ.ย.2562 และ 2) สภาผู\แทนราษฎร 

(House of Representatives) มีสมาชิก 110 ท่ีน่ัง มาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระละ 4 ปg การเลือกต้ังเม่ือ 

18 ก.ย.2561 เปTนการเลือกต้ังสภาท\องถ่ิน ผลการเลือกตั้งไม2เปลี่ยนแปลงนัก โดยผู\ได\รับเลือกตั้ง 56% ยังคง

เปTนอดีตสมาชิกสภาท\องถิ่น และ 2.5% เปTนผู\แทนพรรคการเมืองที่สนับสนุนพรรครัฐบาล ส2วนผู\สมัคร

จากพรรคฝrายค\านได\รับเลือกต้ัง 2 ท่ีน่ัง ส2วนการเลือกต้ังคร้ังล2าสุดเม่ือ 17 พ.ย.2562 (เล่ือนข้ึนจากกำหนดเดิม     
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6 ก.ย.2563) ปรากฏว2า พรรคการเมืองท่ีสนับสนุนประธานาธิบดีลูกาเชนโกได\รับเลือกต้ัง 77% ขณะท่ีพรรค

ฝrายค\านไม2ได\รับเลือกต้ังแม\แต2ท่ีน่ังเดียว ซ่ึงผู\สังเกตการณ'การเลือกต้ังขององค'การว2าด\วยความม่ันคงและความ

ร2วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe-OSCE) ระบุว2า เปTนการเลือกต้ังท่ี   

ไม2เสรีหรือเปTนกลาง และการนับคะแนนในหน2วยเลือกต้ังหลายแห2งมีป�ญหา สำหรับการเลือกต้ังคร้ังต2อไปจะมีข้ึน

ในปg 2566 ท้ังน้ี เม่ือ 5 ธ.ค.2562 ประธานาธิบดีลูคาเชนโกเปTนประธานเป�ดการประชุมสภาสูง สมัยท่ี 6 และ   

การประชุมสภาผู\แทนราษฎรสมัยท่ี 5  

 ฝrายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลย2อยอ่ืน ๆ เช2น ศาลแคว\น ศาลเมือง ใช\ระบบ

กฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)  

 พรรคการเมือง : พรรคท่ีมีแนวทางนิยมรัฐบาล ได\แก2 Belarusian Agrarian Party (BAP), 

Belarusian Patriotic Movement หรือ Belarusian Patriotic Party (BPP), Belarus Social Sport Party 

(BSSP), Communist Party of Belarus (KPB), Liberal Democratic Party (LDP), Republican Party, 

Republican Party of Labor and Justice และ Social Democratic Party of Popular Accord ส2วนพรรค

ฝrายค\าน ได\แก2 Belarusian Christian Democracy Party, Belarusian Party of the Green, Belarusian 

Party of the Left “Just World”, Belarusian Social-Democratic Assembly (BSDH), Belarusian Social 

Democratic Party (BSDPH), Belarusian Social Democratic Party People’s Assembly (BSDP),  

Belarusian Popular Front (BPF), Christian Conservative Party (BPF) และ United Civic Party (UCP)  

 

เศรษฐกิจ เบลารุสพ่ึงพารัสเซียในด\านเศรษฐกิจค2อนข\างมาก ท้ังด\านพลังงานและตลาดส2งออกหลัก 

(ประมาณ 41.22% ของการส2งออกท้ังหมด) โดยปg 2562 มูลค2าการค\าทวิภาคีอยู2ท่ี 35,550 ล\านดอลลาร'สหรัฐ 

(ลดลง 5% จากปg 2561) เบลารุสส2งออกไปยังรัสเซีย 13,569 ล\านดอลลาร'สหรัฐ นำเข\า 21,983 ล\านดอลลาร'สหรัฐ 

ขาดดุลการค\า 8,414 ล\านดอลลาร'สหรัฐ เบลารุสมีความชำนาญในอุตสาหกรรมหนัก และเปTนหน่ึงในประเทศ

ช้ันนำของโลกด\านการผลิตเคร่ืองเจาะขุดเหมืองหิน ขณะท่ีการนำเข\าสินค\าส2วนใหญ2เปTนน้ำมันดิบ เคร่ืองจักรกล 

ผลิตภัณฑ'อาหาร เคมีภัณฑ' และเหล็กกล\า จากรัสเซีย เยอรมนี ยูเครน จีน และเวเนซุเอลา อย2างไรก็ตาม เบลารุส

พยายามส2งเสริมการลงทุนจากต2างชาติมากข้ึน โดยจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Free Economic Zones-FEZ) 6 แห2ง 

ได\แก2 Minsk, Gomel, Vitebsk, Grodno, Brest และ Mogilev ซ่ึงนักลงทุนในเขตดังกล2าวจะได\รับสิทธิ

พิเศษทางภาษี อาทิ งดเก็บภาษีสินค\าและบริการเปTนเวลา 5 ปg และส2วนลดภาษีมูลค2าเพิ่ม 50% สำหรับ

สินค\าท่ีผลิตในเขตดังกล2าว นอกจากน้ี เบลารุสยังส2งเสริมการเดินทางของนักธุรกิจและกระตุ\นการท2องเท่ียว โดย

เมื่อ ม.ค.2560 ยกเว\นการตรวจลงตราให\ประชาชนจาก 80 ประเทศ ท่ีเข\าพำนักในเบลารุสไม2เกิน 5 วัน อาทิ 

ยุโรป 39 ประเทศ บราซิล สหรัฐฯ ญ่ีปุrน อินโดนีเซีย และหลัง ก.ค.2561 ขยายเวลาพำนักได\ถึง 30 วัน      

ท้ังน้ี ธนาคารโลก (World Bank-WB) จัดให\เบลารุสเปTนประเทศท่ีสะดวกในการเข\าไปประกอบธุรกิจ (Ease 

of doing business) อันดับท่ี 49 ของโลกจาก 190 ประเทศ ประจำปg 2563 (ปg 2562 อยู2ในอันดับท่ี 37) 

 นอกจากภาคอุตสาหกรรม เบลารุสยังให\ความสำคัญกับภาคเกษตร ภาพรวมการส2งออก

สินค\าเกษตรเม่ือปg 2562 มีมูลค2า 21,700 ล\านดอลลาร'สหรัฐ (เฉพาะส2งออกไปรัสเซีย 4,300 ล\านดอลลาร'สหรัฐ 
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เพ่ิมข้ึน 3%) เปTนผลิตภัณฑ'จากนม ผักและผลไม\กระป¤อง ปลาและผลิตภัณฑ'จากปลา น้ำมันพืช เส\นใยธรรมชาติ

เพ่ือใช\ทอผ\า พร\อมแสวงหาพันธมิตรและตลาดใหม2 เช2น ประเทศนอกเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of 

Independent States-CIS) ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีนและเวียดนาม รวมถึงสหรัฐฯ เวเนซุเอลา แอฟริกา และ 

EU เพ่ือช2วยพัฒนาเศรษฐกิจ และทดแทนการพ่ึงพาจากรัสเซียและประเทศตะวันตก ขณะท่ีการส2งออกสินค\า

เกษตรของเบลารุส ระหว2าง ม.ค.-มี.ค.2563 เพ่ิมข้ึน 9.8% เม่ือเทียบกับห\วงเดียวกันของปg 2562 มีมูลค2า 

1,400 ล\านดอลลาร'สหรัฐ รวมถึงส2งออกเน้ือสัตว'และผลิตภัณฑ'จากเน้ือสัตว' มูลค2า 239.7 ล\านดอลลาร'สหรัฐ 

เพ่ิมข้ึน 10.9% โดยส2งออกไปยัง 72 ประเทศ และมีตลาดส2งออกเติบโตในรัสเซีย (4.4%) กลุ2มประเทศ CIS (24.7%) 

กลุ2มประเทศนอก CIS (41.5%) กลุ2มประเทศเอเชียและโอเชเนีย (2.2%) สหรัฐฯ และประเทศแถบทะเลแคริเบียน 

(52.4%) EU (54.3%) และมีเรือขนส2งไปตลาดจีนเพ่ิมข้ึน 2.4 เท2า    

 ปg 2563 สินค\าและบริการนำเข\ามูลค2า 35,278 ล\านดอลลาร'สหรัฐ ขณะท่ีส2งออกมูลค2า 

37,184 ล\านดอลลาร'สหรัฐ มูลค2าการค\ารวม 61,946 ล\านดอลลาร'สหรัฐ ขาดดุลการค\าระหว2างประเทศ 

3,588 ล\านดอลลาร'สหรัฐ สำหรับ ม.ค.-ก.ย.2564 มูลค2าการค\ารวม 57,799 ล\านดอลลาร'สหรัฐ นำเข\า 

29,652 ล\านดอลลาร'สหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 13.5% เม่ือเทียบกับห\วงเดียวกันของปgก2อนหน\า) ขณะท่ีส2งออก 28,146 

ล\านดอลลาร'สหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 7.3% เม่ือเทียบกับห\วงเดียวกันของปgก2อนหน\า) 

 เบลารุสอาศัยการส2งออกอุตสาหกรรมพีต (Peat Industry/เปTนถ2านหินในช้ันเร่ิมต\นของ

กระบวนการเกิดถ2านหิน ซากพืชบางส2วนยังสลายตัวไม2หมด) ห\วง ม.ค.-ก.ย.2565 ท่ีเพ่ิมข้ึน 2.3 เท2า เม่ือเทียบ

กับห\วงเดียวกันของปg 2564 หรือประมาณ 140,000 ตัน โดยมีตลาดในเอเชีย เช2น จีน ทดแทนตลาดในยุโรป 

มูลค2าการส2งออกพีตแต2ละปgของเบลารุสอยู2ท่ี 2 ล\านตัน ท้ังน้ี อุตสาหกรรมพีตมีความสำคัญอย2างย่ิงในการ

กระจายความสมดุลของเช้ือเพลิงและพลังงานในเบลารุส ความม่ันคงด\านพลังงาน ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ    

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายพัฒนาพ้ืนท่ีทำเหมืองพีต 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  เบลารุสรูเบิล (Belarusian ruble-BYR) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 ดอลลารaสหรัฐ :  2.53 เบลารุสรูเบิล/ดอลลาร'สหรัฐ  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 บาท :  0.015 บาท/1 BYR (31 ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ'มวลรวมในประเทศ (GDP) : 68,220 ล\านดอลลาร'สหรัฐ (ต.ค.2565) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.5% (ต.ค.2565 จากปg 2564) ปg 2566 คาดการณ'ลดลง -0.4% 

รายได\เฉล่ียต2อหัวต2อปg :  7,303 ดอลลาร'สหรัฐ 

แรงงาน :  4.381 ล\านคน (ปg 2559) ภาคบริการ 66.8% ภาคอุตสาหกรรม 23.4% และภาคเกษตร 9.7% (ปg 2558) 

อัตราการว2างงาน  :  3.9% ของกลุ2มประชากรวัยแรงงาน (ปg 2564) 

อัตราเงินเฟ�อ :  17.4% (ปg 2565) 

ทุนสำรองระหว2างประเทศ : 8,497 ล\านดอลลาร'สหรัฐ (ก.ย.2565) 
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ดุลการค\าระหว2างประเทศ :  เกินดุล 3,772 ล\านดอลลาร'สหรัฐ (ปg 2564) 

มูลค2าการส2งออก  :  49,261 ล\านดอลลาร'สหรัฐ (ปg 2564)  

สินค\าส2งออก :  ชีสและเต\าหู\ ไม\แปรรูป เฟอร'นิเจอร' แท2งเหล็ก ผลิตภัณฑ'จากนมและครีม 

คู2ค\าส2งออกท่ีสำคัญ : รัสเซีย 49.2% โปแลนด' 5.6% ยูเครน 4.3% ลิทัวเนีย 4.2% เยอรมนี 2.8% คาซัคสถาน 2.7% 

จีน 2% ลัตเวีย 1.6% เนเธอร'แลนด' 1% อุซเบกิสถาน 0.64% อาเซอร'ไบจาน 0.61% และสหรัฐฯ 0.6% (ปg 2564) 

มูลค2าการนำเข\า :  45,489 ล\านดอลลาร'สหรัฐ (ปg 2564) 

สินค\านำเข\า :  เช้ือเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน เคร่ืองจักรกล สินค\าอิเล็กทรอนิกส' เคร่ืองปฏิกรณ'นิวเคลียร'  

เหล็กและเหล็กกล\า ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ'เคมีและยาง ผลิตภัณฑ'แร2 

คู2ค\านำเข\าท่ีสำคัญ : รัสเซีย 50.4% จีน 11.3% เยอรมนี 5.1% ยูเครน 4.3% โปแลนด' 3.8% ลิทัวเนีย 3.6% 

สหราชอาณาจักร 2.8% จีน 2.6% (ปg 2563) 

ทรัพยากรธรรมชาติ :  ปrาไม\ พีต ถ2านหิน น้ำมัน กªาซธรรมชาติ หินปูน แกรนิต ดินเหนียวผสมหินปูน         

หินชอล'ก ทราย ก\อนกรวดท่ีอาจมีส2วนผสมของแร2ทองคำ และดิน 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร :  เบลารุสยังไม2มีขีดความสามารถในการป�องกันการโจมตีขนาดใหญ2ตาม       

แนวพรมแดน เคยมีป�ญหาตึงเครียดกับรัสเซีย แม\มีความใกล\ชิดทางการเมืองและการทหาร โดยมีการฝ«กร2วมทาง

ทหารอย2างสม่ำเสมอ ท่ีสำคัญคือ 1) การแข2งขันทางทหาร International Army Games ท่ีรัสเซียเปTนเจ\าภาพ

จัดเปTนประจำทุกปg ต้ังแต2ปg 2558 สำหรับ Army Games-2020 คร้ังท่ี 6 ระหว2าง 23 ส.ค.-5 ก.ย.2563 มีการแข2งขัน

ท้ังหมด 30 รายการ โดยมีประเทศเข\าร2วม 39 ประเทศ และสังเกตการณ' 60 ประเทศ ใช\พ้ืนท่ีแข2งขันใน 10 

ประเทศ ได\แก2 อาร'เมเนีย อาเซอร'ไบจาน เบลารุส จีน อินเดีย อิหร2าน คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย และ  

อุซเบกิสถาน ซ่ึงเบลารุสเปTนเจ\าภาพจัดแข2งขันในรายการ Sniper Frontier, Confident Reception และ Polar 

Star 2) การฝ«กซ\อมทางทหาร Vostok 2018 (เร่ิมจัดต้ังแต2ปg 2545) เปTนการฝ«กซ\อมทางทหารคร้ังใหญ2ท่ีสุดใน

รอบ 40 ปg มีกองกำลังเข\าร2วมกว2า 300,000 นาย รวมถึงกองทัพจีนและมองโกเลีย และ 3) การฝ«กซ\อมทาง

ทหาร Zapad-2021 ประจำวงรอบ ระหว2างรัสเซียกับเบลารุส กองกำลังเข\าร2วมกว2า 20,000 นาย จากอาร'เมเนีย 

คาซัคสถาน อินเดีย คีร'กีซสถาน มองโกเลีย เซอร'เบีย และศรีลังกา พร\อมด\วยผู\แทนประเทศสังเกตการณ'จากจีน 

เวียดนาม เมียนมา ปากีสถาน และอุซเบกิสถาน 

 นอกจากน้ี เบลารุสและจีนยังมีความร2วมมือด\านการทหารระหว2างกันมากข้ึน เช2น การฝ«กร2วม

ต2อต\านการก2อการร\ายระหว2าง Armed Police Force (APF) ของจีน กับ Internal Troops ในสังกัด มท.เบลารุส

เปTนคร้ังแรกในช่ือว2า United Shield-2017 เม่ือ ก.ค.2560 และเม่ือปg 2561 เบลารุสเชิญกองทัพจีนเข\าร2วม

เดินพาเหรดเน่ืองในวันประกาศเอกราช (Independence Day) ระหว2าง 24-25 มิ.ย.2561 เบลารุสประกาศ

หลักนิยมทางทหารใหม2 (New Military Doctrine) มีผลบังคับใช\เม่ือ 20 ก.ค.2559 โดยปรับปรุงจากหลักนิยม

ทางทหารท่ีมีการปรับปรุงคร้ังแรกเม่ือปg 2555 เดิมมีเน้ือหาเก่ียวกับการประมาณการสถานการณ'การเมืองและ

การทหารในโลกและยุโรป การคาดการณ' พัฒนาการในระยะกลาง การป�องกันประเทศ ประสบการณ'  

การพัฒนาทางทหารและความมั่นคงทางทหาร สำหรับหลักนิยมทางทหารใหม2 ระบุว2า เบลารุสต2อต\าน 
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การใช\กำลังทางทหาร แต2สนับสนุนการแก\ไขป�ญหาโดยสันติวิธี จะปกป�องประเทศโดยใช\เคร่ืองมือท่ีมี 

ทุกประเภท รวมถึงกำลังทหาร สงวนสิทธิในการใช\มาตรการการป�องกันการรุกรานและการแก\ไขป�ญหาขัดแย\ง

ภายในประเทศท่ีมีการใช\อาวุธ อย2างไรก็ตาม การใช\กำลังเปTนวิธีสุดท\าย หลังจากท่ีมีการใช\มาตรการทาง

การเมือง การทูต กฎหมาย เศรษฐกิจ ข\อมูลข2าวสาร อุดมการณ' และมาตรการอ่ืน ๆ สำหรับภัยคุกคามต2อ

เบลารุส ได\แก2 การเคล่ือนไหวทางทหารโดยเฉพาะการขยายกำลังทางทหาร และการติดต้ังระบบขีปนาวุธ

ของเนโตในยุโรปตะวันออก และการติดต้ังระบบป�องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในโรมาเนียและโปแลนด' 

ซ่ึงเปTนภัยคุกคามทางทหารของเบลารุสโดยตรง การกระตุ\นการเปล่ียนแปลงไปสู2 Color Revolution การใช\

กองกำลังเอกชนและ Hybrid Warfare  

 กำลังพลรวม ประธานาธิบดีเปTนผู\บัญชาการทหารสูงสุดและประธานสภาความม่ันคงเบลารุส 

กองทัพเบลารุส มีกำลังพลประมาณ 45,000 นาย (ปg 2565) เปTน ทบ. 25,000 นาย ทอ. 15,000 นาย และ        

กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ 5,000 นาย กำลังก่ึงทหาร 110,000 นาย (แบ2งเปTนหน2วยรักษาการณ'ชายแดน      

12,000 นาย ทหารกองหนุน 87,000 นาย และกำลังประจำ มท. 11,000 นาย) และกำลังพลสำรอง 289,500 นาย 

งบประมาณด\านการทหารปg 2563 ประมาณ 616 ล\านดอลลาร'สหรัฐ ลดลงจากปg 2562 

 ยุทโธปกรณaสำคัญ : อาวุธยุทโธปกรณ'ส2วนใหญ2ตกทอดมาต้ังแต2สมัยสหภาพโซเวียตและ

ได\รับยุทโธปกรณ'สมัยใหม2บางส2วนจากรัสเซีย  

 ทบ. อาทิ ถ.หลัก 532 คัน (รุ2น T-72B จำนวน 517 คัน และ T-72B3 mod จำนวน 15 คัน) 

ยานรบทหารราบหุ\มเกราะ 145 คัน (รุ2น BRM-1) รถสายพานลำเลียงพลหุ\มเกราะ 932 คัน (รุ2น BMP-2)     

รถเอนกประสงค' 58 คัน (รุ2น MT-LB) อากาศยานไร\คนขับ 8 เคร่ือง (รุ2น CS/VN3B mod; Tigr) ป®นใหญ2 583 

กระบอก อาวุธต2อสู\ ถ. อาวุธปล2อยพ้ืนสู2อากาศ 350 ระบบ เช2น Buk (SA-11 Gadfly), S-300V (SA-12A 

Gladiator/SA-12B Giant), Strela-10 1(SA-13 Gopher), Osa (SA-8 Gecko) แ ล ะ  Tor-M2E (SA-15 

Gauntlet) 

 ทอ. อาทิ บ.รบ รวม 72 เคร่ือง (บ.ขับไล2แบบ MiG-29 Fulcrum, MiG-29S Fulcrum C 

MiG-29UB Fulcrum B และ บ.โจมตีแบบ Su-30SM Flanker H และ Su-25K/UBK Frogfoot A/B) บ.ขนส2ง     

8 เคร่ือง (แบบ Il-76 Candid, An-24 Coke, An-26 Curl และ Tu-134 Crusty) บ.ฝ«กแบบ L-39 Albatros 

และ Yak-130 Mitten ไม2ต่ำกว2า 12 เคร่ือง ส2วน ฮ.โจมตีแบบ Mi-24 Hind มี 12 เคร่ือง ฮ.ลาดตระเวน/สอดแนม 

26 เคร่ือง (แบบ Mi-26 Halo, Mi-8 Hip และ Mi-8MTV-5 Hip) อาวุธปล2อยอากาศสู2พ้ืน อาวุธต2อต\านเรดาร' อาวุธ

ปล2อยอากาศสู2อากาศ นำวิถีด\วยอินฟราเรดและนำวิถีแบบ semi-active radar homing อาวุธปล2อยพ้ืนสู2

อ ากาศแบบ  S-300PS (SA-10 Grumble) S-125 Pechora (SA-3 Goa) และ S-200 (SA-5 Gammon) 

9K37 Buk (SA-11 Gadfly) 9K331ME Tor-M2E (SA-15 Gauntlet) 9K33 Osa (SA-8 Gecko); 9K35 

Strela-10 (SA-13 Gopher) 

 กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ 5,900 นาย โดยประจำการรถสายพานลำเลียงพลหุ\มเกราะ 182 คัน 

(รุ2น BTR-70M1 และ 153 BTR-80) ป®นใหญ2 42 ระบบ (รุ2น D-30 และ 2B23 NONA-M1) ระบบต2อต\านรถถัง 
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9K111 Fagot (AT-4 Spigot); 9K111-1 Konkurs (AT-5 Spandrel); 9K115 Metis (AT-7 Saxhorn) และ 

มี จนท.กห. 17,000 คน เบลารุสส2งทหารเข\าร2วมปฏิบัติภารกิจกับสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) 7 นาย  

 

ปiญหาด#านความม่ันคง 

 1) ความสัมพันธ'ระหว2างเบลารุสกับประเทศตะวันตกท่ีผ2านมาไม2ราบร่ืน อีกท้ังเบลารุส 

เผชิญมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศในยุโรป ซ่ึงวิพากษ'วิจารณ'สถานการณ'การเมือง 

ภายในเบลารุส และการท่ีรัสเซียใช\เบลารุสเปTนรัฐกันชนด\านทิศตะวันตกเพ่ือรับมือกับการขยายกำลังทางทหาร

ของเนโตมาประชิดพรมแดนรัสเซีย และแผนการติดต้ังระบบป�องกันภัยทางอากาศในโปแลนด'ของสหรัฐฯ 

 2) เบลารุสกับรัสเซียมีความสัมพันธ'และความร2วมมือด\านการทหารและความม่ันคงใกล\ชิดกัน 

ท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ผ2านองค'กรสนธิสัญญาความม่ันคงร2วมกัน (Collective Security Treaty 

Organization-CSTO) เฉพาะอย2างย่ิงการบูรณาการเปTนสหภาพ (Union State) รัสเซีย-เบลารุส และพันธมิตร

ใกล\ชิดย่ิงข้ึนกับรัสเซียหลังจากรัสเซียปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนต้ังแต2 24 ก.พ.2565 ส2วนด\าน

เศรษฐกิจเบลารุสพ่ึงพารัสเซียอย2างมาก รวมถึงการพ่ึงพารัสเซียด\านพลังงาน ซ่ึงเบลารุสลงนามสัญญาซ้ือขาย

กªาซจากรัสเซียในราคาต่ำกว2าท\องตลาด และการผ2อนชำระหน้ีค2ากªาซต้ังแต2ปg 2560   

 3) ป�ญหาพิพาทชายแดนกับลัตเวีย ลิทัวเนีย และโปแลนด' ซึ่งทั้งสามประเทศมีแนวคิด

สนับสนุนยุโรป เปTนปฏิป�กษ'กับท้ังเบลารุสและรัสเซีย ทำให\สถานการณ'ความขัดแย\งระหว2างเบลารุสกับ

ทั้งสามประเทศ พร\อมเผชิญความตึงเครียด ง2ายต2อการทำให\เกิดการกระทำยั่วยุ ส2งผลให\เกิดความ

รุนแรงของสถานการณ'รวดเร็วขึ้น โดยเปTนการเผชิญหน\าระหว2างกลุ2มนิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตก

กับกลุ2มแนวคิดอำนาจนิยมและยังยึดระบอบเผด็จการหรือคอมมิวนิสต'  

 4) ป�ญหาผู\อพยพ การค\ามนุษย' และยาเสพติด โดยเบลารุสเผชิญกับผู\อพยพชาวยูเครนมากกว2า 

61,000 คน (ข\อมูล ณ 28 ต.ค.2565) ท่ีเดินทางเข\าประเทศ จากวิกฤตสงครามยูเครนต้ังแต2 24 ก.พ.2565 

ขณะเดียวกัน เบลารุสยังถูกจัดอยู2ในบัญชีรายช่ือประเทศท่ีไม2ดำเนินการเพ่ือแก\ป�ญหาการค\ามนุษย' หรือ Tier 3 

(ระดับต่ำสุด) ภายหลัง กต.สหรัฐฯ เผยแพร2รายงานค\ามนุษย' (TIP Report) ประจำปg 2565 เม่ือ 19 ก.ค.2565 

รวมถึงเบลารุสเปTนแหล2งปลูกฝ�±นและกัญชา เปTนช2องทางลำเลียงยาเสพติดเข\าสู2กลุ2มประเทศบอลติกและยุโรป   

อีกท้ังกฎหมายต2อต\านการฟอกเงินในเบลารุสยังไม2เปTนไปตามมาตรฐานและไม2เข\มงวด   

 

สมาชิกองคaการระหว0างประเทศ เข\าร2วมในองค'การระหว2างประเทศ BSEC (ผู\สังเกตการณ'), CBSS 

(ผู \สั งเกตการณ' ), CEI, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), 

ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, 

NAM, NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, SCO (ประเทศคู 2เจรจา), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 

UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (ผู\สังเกตการณ') และ ZC 

นอกจากน้ี ยังร2วมกับรัสเซียและคาซัคสถานจัดต้ังสหภาพศุลกากรยูเรเซีย (Eurasian Customs Union-EACU) 

เม่ือ 1 ม.ค.2553 และมีสมาชิกเพ่ิมอีก 2 ประเทศคือ อาร'เมเนีย และคีร'กีซสถาน เม่ือ 2 ม.ค.2558 และเปTน
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สมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union-EAEU) ประกอบด\วย สมาชิก 5 ประเทศ    

คือ อาร'เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร'กีซสถาน และรัสเซีย โดยพัฒนามาจากสหภาพศุลกากร   

 

การขนส0งและโทรคมนาคม    มีท2าอากาศยาน 65 แห2ง (ปg 2564) เส\นทางรถไฟระยะทาง 5,528 กม.           

(ปg 2557) ถนนระยะทาง 86,600 กม. (ปg 2560) ท2อส2งกªาซยาว 5,386 กม. ท2อส2งน้ำมันยาว 1,589 กม. และ

ท2อส2งน้ำมันสำเร็จรูปยาว 1,730 กม. (ปg 2556) ด\านโทรคมนาคม มีโทรศัพท'พ้ืนฐานให\บริการ 4,406,560      

เลขหมาย (ปg 2563) โทรศัพท'เคล่ือนท่ี 11,704,084 เลขหมาย (ปg 2563) จำนวนผู\ใช\อินเทอร'เน็ต 8,027,601 คน 

(ก.ค.2565) รหัสอินเทอร'เน็ต .by  

 

การเดินทาง  ยังไม2มีเท่ียวบินตรงระหว2างไทยกับเบลารุส เวลาในเบลารุสช\ากว2าไทย 4 ชม. ในฤดูร\อน และ

ช\ากว2าไทย 5 ชม. ในฤดูหนาว สำหรับปg 2563 ชาวเบลารุสเดินทางเข\าไทยจำนวน 5,452 คน ขณะท่ีชาวไทย

เดินทางไปเบลารุสจำนวน 1,539 คน ท้ังน้ี ห\วง ม.ค.-ต.ค.2564 ชาวเบลารุสเดินทางเข\าไทยจำนวน 252 คน 

 

สถานการณaสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) การเมืองในเบลารุส ด\านสิทธิมนุษยชน และความตึงเครียดในเวทีระหว2างประเทศ 

เฉพาะอย2างย่ิงประเทศในยุโรปต2อกรณีการอพยพ ล้ีภัย ย\ายถ่ินฐาน จากบริเวณชายแดนเบลารุสผ2านลิทัวเนีย 

ลัตเวีย และโปแลนด' มุ2งสู2ประเทศในยุโรป ท่ีมีแนวโน\มบานปลาย 

 2) บทบาทเบลารุสต2อประเทศในเอเชีย เฉพาะอย2างย่ิงกับจีน เมียนมา และเวียดนาม 

 3) ความร2วมมือทวิภาคีภายใต\การบูรณาการเปTนสหภาพ (Union State) ระหว2างรัสเซียกับเบลารุส 

 4) บทบาทเบลารุสต2อปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครน และการมีส2วนร2วม   

ของเบลารุสในเวทีความร2วมมือพหุภาคีท่ีเบลารุสเปTนสมาชิก ท้ังด\านความม่ันคง การเมือง และเศรษฐกิจ 

เฉพาะอย2างย่ิงในกลุ2มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต และกลุ2มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)  

 

ความสัมพันธaไทย-เบลารุส 

 ด\านการทูต ไทยให\การรับรองเอกราชของเบลารุสเม่ือ 26 ธ.ค.2534 และสถาปนาความสัมพันธ'ทางการทูต

เม่ือ 21 ก.ค.2535 โดย สอท.ไทยประจำมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลารุส และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ มินสก' 

ขณะท่ีสถานกงสุลกิตติมศักด์ิเบลารุสประจำประเทศไทย อยู2ในเขตอาณาของ สอท.เบลารุสประจำเวียดนาม 

 ต้ังแต2ต\นปg 2560 ไทยและเบลารุสติดต2อระหว2างกันมากข้ึนเปTนลำดับ การเยือนท่ีสำคัญ ได\แก2

นายพีระศักด์ิ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห2งชาติ (สนช.) และคณะผู\แทนกลุ2มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทย-เบลารุส นำโดย พล.อ.สิงห'ศึก สิงห'ไพร เยือนเบลารุสระหว2าง 29 พ.ค.-4 มิ.ย.2560 เพ่ือเย่ียมคารวะนาย 

Vladimir Andrechenko ประธานสภาผู\แทนราษฎรเบลารุส และนาย Vladimir I. Semashko รอง นรม.เบลารุส 

รวมถึงร2วมประชุมทวิภาคีกับ นาย Pavel Utiupin รมช.กระทรวงเศรษฐกิจเบลารุส และพบหารือผู\แทนจาก 

Hi-Tech Park ศูนย'เทคโนโลยีแห2งชาติเบลารุส 
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  การค\าไทย-เบลารุส ห\วง ม.ค.-ก.ย.2565 มีมูลค2าการค\า 79.32 ล\านดอลลาร'สหรัฐ โดยไทย

ส2งออก 2.6 ล\านดอลลาร'สหรัฐ นำเข\า 76.73 ล\านดอลลาร'สหรัฐ ขาดดุลการค\า 74.13 ล\านดอลลาร'สหรัฐ 

โดยเม่ือปg 2559 เบลารุสเปTนคู2ค\าอันดับท่ี 106 ของไทย มีมูลค2าการค\า 68.61 ล\านดอลลาร'สหรัฐ ท้ังสองฝrาย

ต้ังเป�าหมายเพ่ิมมูลค2าการค\าเปTน 2 เท2าภายใน 5 ปgข\างหน\า ซ่ึงเม่ือปg 2561 การค\าทวิภาคีมีมูลค2าสูงถึง 102 

ล\านดอลลาร'สหรัฐ   

 สินค\าส2งออกของไทย 5 อันดับแรก ได\แก2 ยางธรรมชาติ ส่ิงทออ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ'ยาง ผ\าป�ก

และผ\าลูกไม\ เคร่ืองมือแพทย'และอุปกรณ' ส2วนสินค\านำเข\าจากเบลารุส ได\แก2 ปุ¤ยโพแทส ส่ิงพิมพ' ผลิตภัณฑ'  

เวชกรรมและเภสัชกรรม ส2วนประกอบและอุปกรณ'ยานยนต' เคร่ืองจักรไฟฟ�าและส2วนประกอบ  

 ไทยคาดหวังให\เบลารุสนำเข\ายางพาราจากไทยเพ่ิมข้ึนและเข\ามาลงทุนใน Rubber City ของ

ไทยเพ่ือส2งออกผลิตภัณฑ'ยางไปตลาดอาเซียนและท่ัวโลก รวมท้ังเพ่ิมการนำเข\าผลิตภัณฑ'อาหารจากไทย เช2น 

อาหารทะเล และอาหารกระป¤อง ขณะท่ีเบลารุสสนใจส2งออกสินค\ามาไทย โดยเฉพาะปุ¤ยโพแทส ยางรถยนต' รถบรรทุก 

และรถแทรกเตอร' ส2วนภาคเอกชนไทย สนใจส2งออกยางและผลิตภัณฑ'ยาง และสินค\าเกษตรแปรรูปไปยังเบลารุส  

 ด\านการลงทุน ไทยและเบลารุสเห็นพ\องส2งเสริมการค\าการลงทุน โดยเบลารุสเล็งเห็นโอกาส

ในการใช\ไทยเปTนฐานการผลิตและส2งออกไปตลาดอาเซียนและคู2 FTA ของไทยและอาเซียน อุตสาหกรรม 

ท่ีเบลารุสมีความเช่ียวชาญ และไทยอาจพิจารณาให\มีการร2วมลงทุนในไทย ได\แก2 รถบรรทุกขนาดใหญ2 

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เคร่ืองมือการทำเหมืองแร2 อุตสาหกรรมท่ีใช\เทคโนโลยีข้ันสูง และอุตสาหกรรม

เก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย' โดยมีการร2วมทุนระหว2างบริษัทอาเซียนโพแทสชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท JSC 

Belaruskali (รัฐวิสาหกิจ) ในอุตสาหกรรมเหมืองแร2และปุ¤ยโพแทส สำหรับด\านการท2องเท่ียว มีนักท2องเท่ียว

เบลารุสเยือนไทยเม่ือปg 2560 จำนวน 14,353 คน (เพ่ิมข้ึน 7%) สร\างรายได\ 806 ล\านบาท  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหว2างไทยกับเบลารุส ได\แก2 พิธีสารว2าด\วยความร2วมมือระหว2าง

กระทรวงการต2างประเทศไทยกับกระทรวงการต2างประเทศเบลารุส (16 พ.ค.2543) ความตกลงว2าด\วยความ

ร2วมมือระหว2างสภาหอการค\าแห2งประเทศไทยกับสภาหอการค\าและอุตสาหกรรมเบลารุส (16 พ.ค.2543) 

อนุสัญญาเพ่ือการยกเว\นการเก็บภาษีซ\อน (15 ธ.ค.2548) และความตกลงระหว2างไทยกับเบลารุสว2าด\วยการ

ยกเว\นการตรวจลงตราสำหรับผู\ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (12 มี.ค.2558) นอกจากน้ัน ท้ังสองฝrายยัง

มีความตกลงท่ีอยู2ระหว2างรอลงนาม คือ ความตกลงว2าด\วยความร2วมมือด\านเทคนิคทางทหารและอยู2ระหว2าง

การพิจารณาจัดทำ 1) ความตกลงว2าด\วยความร2วมมือทางการค\าและเศรษฐกิจระหว2างรัฐบาลแห2งราชอาณาจักร

ไทยกับรัฐบาลแห2งสาธารณรัฐเบลารุส และ 2) ความตกลงว2าด\วยความร2วมมือด\านรัฐสภา ระหว2างรัฐสภา

สาธารณรัฐเบลารุสกับสภานิติบัญญัติแห2งชาติส2วน ความตกลงระหว2างภาคเอกชนที่รอการลงนามคือ MOU 

ความร2วมมือระหว2างหอการค\าและอุตสาหกรรมแห2งชาติเบลารุสกับหอการค\าแห2งประเทศไทย นอกจากน้ี 

เม่ือปg 2561 รัฐบาลเบลารุสและไทยอยู2ระหว2างการพิจารณาลงนามในข\อตกลงความร2วมมือด\านวิทยาศาสตร'

และเทคโนโลยีตาม มติ ครม. เม่ือ 23 ก.ค.2561 และพิจารณาร2างข\อตกลงด\านการยกเว\นการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทางประเภทท2องเท่ียว 

---------------------------------------------- 
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นายอเล็กซานเดอรa กริกอรaเยวิช ลูคาเชนโก 

(Aleksandr Grigoryevich Lukashenko) 

 

ตำแหน0ง ประธานาธิบดีเบลารุสคนแรก ต้ังแต2 20 ก.ค. 2537 

 

เกิด 30 ส.ค.2497 (อายุ 69 ปg/ปg 2566) ท่ีเมือง Kopys ตำบล Orsha เขต Vitebsk  

 ทางตะวันออกของเบลารุส 

 

สถานภาพ - หย2าร\างกับนาง Galina Zhelnerovich ท่ีสมรสกัน เม่ือปg 2518  

 -  มีบุตรชาย 2 คน คือ  

  1) นาย Viktor Lukashenko เกิดเม่ือ 28 พ.ย.2518 (อายุ 48 ปg/ปg 2566) ป�จจุบันดำรง 

  ตำแหน2งท่ีปรึกษาด\านความม่ันคงประธานาธิบดีเบลารุส ต้ังแต2ปg 2548 และ 

  สมาชิกสภาความม่ันคงแห2งชาติเบลารุส ต้ังแต2 ม.ค.2550 อย2างไรก็ดี เม่ือปg  

    2554 นาย Viktor เคยถูกระงับการเดินทางไปประเทศใน EU และอยู2ในบัญชีรายช่ือ  

  208 คน ท่ีถูกคณะมนตรีแห2งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union)  

    ประกาศคว่ำบาตรเน่ืองจากเก่ียวข\องกับการปราบปรามกลุ2มต2อต\านทางการเมืองห\วง 

    การเลือกต้ังประธานาธิบดีเบลารุสเม่ือปg 2553 ก2อนถูกยกเลิกเม่ือปg 2559  

  2) นาย DmitryLukashenko เกิดเม่ือ 23 มี.ค.2523 (อายุ 43 ปg/ปg 2566) เปTนนักธุรกิจ และ 

  ดำรงตำแหน2งหัวหน\าคณะผู\บริหารสมาคมกีฬาเบลารุส ซ่ึงมีนายอเล็กซานเดอร'  

    ลูคาเชนโก เปTนประธาน ท้ังน้ี นาย Dmitry ถูกดำเนินมาตรการ คว่ำบาตรจาก 

    คณะมนตรีแห2งสหภาพยุโรปเช2นเดียวกับนาย Viktor ผู\เปTนพ่ีชาย  

-  มีบุตรชายนอกสมรส 1 คนช่ือ Nikolay Lukashenko เกิดเม่ือ 31 ส.ค.2547 (อายุ 

19 ปg/ปg 2566) เม่ือปg 2563 เข\าเรียนท่ี Belarusian State University Lyceum 

ก2อนย\ายไปเรียนท่ี Moscow State University สามารถพูดได\ท้ังภาษารัสเซียและ

ภาษาอังกฤษ และกำลังศึกษาภาษาสเปน เล2นเปgยโนได\ต้ังแต2อายุ 9 ปg 
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การศึกษา 

ปg 2514-2518 - ปริญญาด\านประวัติศาสตร' จาก Kuleshov Mogilev State Pedagogical Institute  

ปg 2524-2528 - ประกาศนียบัตรนักเศรษฐศาสตร' จาก Belarusian Agricultural Academy 

 

ประวัติการทำงาน 

ปg 2518-2520  - ถูกเกณฑ'เข\ากองทัพ รับราชการในกองกำลังรักษาชายแดน และเปTนครูสอนวิชา

การเมืองใน Western Border District (Brest) 

ปg 2523-2525  - รองผู\บัญชาการกองบิน (เจ\าหน\าท่ีทางการเมือง) ประจำหน2วยทหารของกองทัพ

สหภาพโซเวียต 

ปg 2525-2538 - รองผู\จัดการและผู\จัดการอุตสาหกรรมการก2อสร\างและฟาร'มเกษตร 

 

ประวัติทางการเมือง 

ปg 2520-2521 - ผู\นำยุวคอมมิวนิสต' (Komsomol) สาขา Mogilev 

ปg 2533 - สมาชิกสภา Supreme Council ของเบลารุส (รัฐสภา)  

ปg 2536 - ประธานคณะกรรมการต2อต\านการคอร'รัปชันของรัฐสภาเบลารุส 

10 ก.ค.2537 - ได\รับเลือกต้ังเปTนประธานาธิบดี สมัยท่ี 1 

20 ก.ค.2537 - เข\าพิธีสาบานตนรับตำแหน2งประธานาธิบดี ต2อมาจัดลงประชามติเม่ือ 24 พ.ย. 2539 

  ขยายเวลาดำรงตำแหน2งไปจนถึงปg 2544 

9 ก.ย.2544 - ได\รับเลือกต้ังเปTนประธานาธิบดี สมัยท่ี 2 ต2อมาจัดลงประชามติเม่ือ ต.ค.2547  

  ยกเลิกการจำกัดวาระดำรงตำแหน2งประธานาธิบดีได\เพียง 2 สมัย 

19 มี.ค.2549 - ได\รับเลือกต้ังเปTนประธานาธิบดีสมัยท่ี 3  

19 ธ.ค.2553 - ได\รับเลือกต้ังเปTนประธานาธิบดีสมัยท่ี 4  

11 ต.ค.2558 - ได\รับเลือกต้ังเปTนประธานาธิบดีสมัยท่ี 5  

9 ส.ค.2563 - ได\รับเลือกต้ังเปTนประธานาธิบดีสมัยท่ี 6 

 

---------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเบลารุส  

(เม่ือ 19 ส.ค.2563 แทน ครม.ชุดเก0าท่ีลาออกเม่ือ 17 ส.ค.2563) 

ประธานาธิบดี       Aleksandr Lukashenko 

นรม.        Roman Golovchenko 

รอง นรม.คนท่ี 1       Nikolai Snopkov 

รอง นรม. ดูแลด\านอุตสาหกรรมและพลังงาน   Yury Nazarov 

รอง นรม. ดูแลด\านสังคม สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา  Igor Petrishenko 

รอง นรม. ดูแลด\านการเกษตร     Aleksandr Subbotin 

รอง นรม. ดูแลด\านการเคหะ เทศบาล และการขนส2ง  Anatoly Sivak 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ       Aleksandr Chervyakov  

รมว.กระทรวงการคลัง       Yury Seliverstov 

รมว.กระทรวงการต2างประเทศ     Vladimir Makei 

รมว.กระทรวงยุติธรรม      Sergei Khomenko 

รมว.กระทรวงข\อมูลข2าวสาร     Vladimir Pertsov  
รมว.กระทรวงกลาโหม      Viktor Khrenin 

รมว.กระทรวงปrาไม\      Vitaly Drozhzha 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Dmitry Pinevich 
รมว.กระทรวงเกษตรและอาหาร     Ivan Krupko 

รมว.กระทรวงกีฬาและท2องเท่ียว     Sergei Kovalchuk 
รมว.กระทรวงส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   Konstantin Shulgan 

รมว.กระทรวงแรงงานและการปกป�องสังคม    Irina Kostevich (Ms) 

รมว.กระทรวงสถานการณ'ฉุกเฉิน     Vadim Sinyavsky (เม่ือ 11 มี.ค.2564) 

รมว.กระทรวงคมนาคมและการส่ือสาร    Aleksei Avramenko 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ      Igor Karpenko 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม      Anatoly Markevich 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม     Pyotr Parkhomchik 

รมว.กระทรวงการเคหะและเทศบาล    Andrei Khmel 

รมว.กระทรวงภาษีและศุลกากร     Sergei Nalivaiko 

รมว.กระทรวงต2อต\านการผูกขาดและการค\า   Vladimir Koltovich 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Ivan Kubrakov 

รมว.กระทรวงพลังงาน       Viktor Karankevich 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ'ส่ิงแวดล\อม  Andrei Khudyk 

รมว.กระทรวงสถาป�ตยกรรมและการก2อสร\าง   Ruslan Parkhamovich 

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

(พ.ย.2565)  


