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มาเลเซีย 

(Malaysia) 

 
 

เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร, 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต: ใกล:เส:นศูนย,สูตรระหว>างเส:นละติจูดท่ี 1.0-7.0 องศาเหนือ 

และเส:นลองจิจูดท่ี 100.0-119.5 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 329,847 ตร.กม. (ประมาณ 2 ใน 3 ของไทย) 

ประกอบด:วยดินแดน 2 ส>วน คือ มาเลเซียตะวันตก (อยู>ปลายแผ>นดินใหญ>ของทวีปเอเชีย) และมาเลเซีย

ตะวันออก (อยู>บนเกาะบอร,เนียว) มีทะเลจีนใต:ค่ันกลาง พรมแดนทางบกโดยรอบประเทศ 2,742 กม. เป]น

พรมแดนติดกับไทย 595 กม. อินโดนีเซีย 1,881 กม. และบรูไน 266 กม. มาเลเซียไม>มีพรมแดนธรรมชาติทาง

บกติดกับสิงคโปร, เพราะถูกค่ันด:วยพรมแดนทางทะเลแต>มีการสร:างเส:นทางเช่ือมแผ>นดินของสองประเทศ  

ท้ังในรูปแบบถนนและทางรถไฟ 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดไทย 

 ทิศตะวันออก ติดทะเลซูลู และฟbลิปปbนส, 

 ทิศใต:  ติดสิงคโปร,  



ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 2 

 ทิศตะวันตก ติดช>องแคบมะละกา และอินโดนีเซีย 

 

ภูมิประเทศ มาเลเซียตะวันตกมีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด ซ่ึงเป]นอุปสรรคต>อการคมนาคม 

ขณะท่ีท่ีราบด:านตะวันตกซ่ึงกว:างกว>าด:านตะวันออกเป]นเขตเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ เขตปลูกยางพาราและ

ปาล,มน้ำมัน  ด:านมาเลเซียตะวันออกส>วนใหญ>เป]นภูเขา ท่ีราบสูงอยู>ทางตอนใน มีท่ีราบย>อม ๆ อยู>ตามชายฝjkงทะเล 

 

ภูมิอากาศ  ต้ังอยู>ใกล:เส:นศูนย,สูตร มีอากาศร:อนช้ืนแถบศูนย,สูตร อยู>ในอิทธิพลของลมมรสุม อุณหภูมิ

เฉล่ีย 27-28 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนค>อนข:างมากเกือบตลอดท้ังปl แต>ภูมิอากาศฝjkงตะวันตกและ          

ฝjkงตะวันออกต>างกัน ข้ึนอยู>กับทิศทางของลมมรสุม ส>วนชายฝjkงทะเลตะวันออก ช>วง พ.ย.-มี.ค. เป]นฤดูมรสุม 

อากาศแปรปรวน ทะเลมีคล่ืนลมแรง ไม>เหมาะกับการท>องเท่ียวและการเล>นกีฬาทางน้ำ ชายฝjkงทะเลตะวันตก 

ฤดูฝนช>วงแรกเร่ิมต้ังแต> เม.ย.-พ.ค. และมีฝนตกชุกอีกช>วงหน่ึงต้ังแต> ต.ค.-พ.ย. แต>โดยท่ัวไปภูมิอากาศ        

ในมาเลเซียอยู>ในเกณฑ,ดี 

 

ประชากร 33,871,431 ล:านคน (ปl  2565) เช้ือสายมาเลย, 62.5% จีน 20.6% อินเดีย 6.2% และ 

อ่ืน ๆ 0.9% อัตราส>วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปl) 26.8% วัยรุ>นถึงวัยกลางคน (15-64 ปl) 

66.3% และวัยชรา (65 ปl ข้ึนไป) 6.9% อายุขัยเฉล่ียของประชากร 76.13 ปl ชาย 74.5 ปl หญิง 77.87 ปl  

(ปl 2565) อัตราการเกิด 14.55/1,000 คน อัตราการตาย 5.69/1,000 คน (ปl 2565) อัตราการเพ่ิมของ

ประชากร 1.03% (ปl 2565) 

 

ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 61.3% พุทธ 19.8% คริสต, 9.2% ฮินดู 6.3% ความเช่ือและลัทธิของชาวจีน 

(ลัทธิเตuา ลัทธิขงจ๊ือ) 1.3% อ่ืน ๆ 0.4% ไม>นับถือศาสนา 0.8% และไม>ระบุ 1% 

 

ภาษา ภาษามาเลเซียเป]นภาษาประจำชาติ ส>วนภาษาราชการใช:ท้ังภาษาอังกฤษ และภาษามาเลเซีย 

 

การศึกษา อัตราการรู:หนังสือ 95% การศึกษาภาคบังคับ 6 ปl โดยมีนักเรียนและนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล 80% สาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค,เข:าเรียนมากท่ีสุด คือ 

การพยาบาล การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส>วนสาขาวิชาท่ีมีแนวโน:มได:รับความสนใจเพ่ิมข้ึนอย>าง

มาก คือ การบริหารจัดการโรงแรม 

 

การก/อต้ังประเทศ   ชาวมาเลย,ในยุคแรก ๆ ต้ังถ่ินฐานรวมตัวกันเป]นหมู>บ:านเล็ก ๆ กระจายอยู>ทางตอนเหนือ

ของแหลมมลายูซ่ึงดินแดนแถบน้ีตกอยู>ใต:อิทธิพลของอาณาจักรสำคัญในภูมิภาค รวมท้ังอาณาจักรสยามต้ังแต>

สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร, จนกระท่ังสหราชอาณาจักรได:ขยายอิทธิพลเข:ามาในคาบสมุทรมลายู

และยึดครองรัฐต>าง ๆ รวมถึง 4 รัฐมลายูของไทย คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี (เกดะห,) และปะลิส เม่ือปl 2452 

บทบาทของไทยจึงยุติลง การจัดต้ังประเทศมาเลเซียมีพัฒนาการจากการปกครองสมัยอาณานิคมของสหราชอาณาจักร 
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จนกระทั่งได:ก>อตั้ง “สหพันธรัฐมลายา” และได:รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อปl 2500 ประกอบด:วย 

รัฐมลายูเดิม 11 รัฐ ต>อมาเม่ือปl 2506 ได:รวมรัฐซาบาห,และซาราวักในเกาะบอร,เนียวเข:าไว:ด:วย และเปล่ียนช่ือ

เป]น “มาเลเซีย” แต>เม่ือปl 2508 สิงคโปร,ได:แยกตัวจากมาเลเซีย 

 

วันชาติ 31 ส.ค. เพ่ือรำลึกถึงการได:รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 31 ส.ค.2500 และ “วันมาเลเซีย”   

ใน 16 ก.ย. เพ่ือรำลึกถึงการก>อต้ังประเทศมาเลเซียเม่ือ 16 ก.ย.2506 

 

การเมือง ปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federation) มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป]นประมุข โดยเจ:าผู:ครองรัฐ 

9 รัฐ (เนกรีเซมบิลัน สลังงอร, ปะลิส ตรังกานู เกดะห, กลันตัน ปะหัง ยะโฮร, และเประ) ผลัดเปล่ียนหมุนเวียน

อยู>ในตำแหน>งคราวละ 5 ปl ส>วนรัฐที่ไม>มีเจ:าผู:ครองรัฐ 4 รัฐ (มะละกา ปlนัง ซาบาห, และซาราวัก) 

สมเด็จพระราชาธิบดีทรงแต>งต้ังผู:ว>าการรัฐปฏิบัติหน:าท่ีประมุขของแต>ละรัฐ โดยสมเด็จพระราชาธิบดี       

องค,ปjจจุบัน (องค,ท่ี 16) คือ สุลต>าน อับดุลเลาะห, รีอายาทุดดิน อัล มุสตาฟา บิลเลาะห, ชาห, แห>งรัฐปะหัง 

สาบานตนรับตำแหน>งเม่ือ 31 ม.ค.2562 และเข:าพิธีราชาภิเษกเม่ือ 30 ก.ค.2562 

 ฝ�ายบริหารหรือรัฐบาล : นายกรัฐมนตรีเป]นผู:นำ มีอำนาจควบคุมฝ�ายบริหารท้ังหมด รวมถึง

กระทรวง ทบวง กรมต>าง ๆ และเป]นผู:เสนอแต>งต้ัง รมต.และ ออท.ประจำประเทศต>าง ๆ โดยนายกรัฐมนตรี

คนปjจจุบัน คือ ดาโต�ะ ซรี อันวาร, อิบราฮิม  

 ฝ�ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา : ใช:ระบบ 2 สภา คือ 1) วุฒิสภา สมาชิก 70 คน มาจาก        

การเลือกต้ังโดยตรง 26 คน และการแต>งต้ัง 44 คน อยู>ในตำแหน>งไม>เกิน 6 ปl เลือกต้ังใหม>ก่ึงหน่ึงทุก 3 ปl 

และ 2) สภาผู:แทนราษฎร มีสมาชิก 222 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง มีวาระ 5 ปl ท้ังน้ี รัฐบาลชุดใหม>

ภายใต:การนำของดาโต�ะ ซรี อันวาร, อยู>ระหว>างการจัดต้ังคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากดาโต�ะ ซรี อันวาร,      

ได:รับการแต>งต้ังเป]นนายกรัฐมนตรีและเข:าพิธีสาบานตนเม่ือ 24 พ.ย.2565  

 ฝ�ายตุลาการ : ประกอบด:วยศาลระดับสหพันธ, คือ ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ, ส>วนในระดับรัฐ

จะประกอบด:วย ศาลสูง ศาลช้ันต:น ศาลแขวงและศาลพ้ืนบ:าน นอกจากน้ี มาเลเซียยังมีศาลศาสนาอิสลาม 

(Sharia Court) เพ่ือพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข:องกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามสำหรับชาวมาเลเซียมุสลิม

โดยเฉพาะ 

 พรรคการเมืองสำคัญ ประกอบด:วย 5 กลุ>มการเมืองหลัก ได:แก> 1) กลุ>มพันธมิตรแห>ง

ความหวัง (Pakatan Harapan-PH/กลุ>มพรรคแกนนำรัฐบาล) ประกอบด:วย พรรคเกอาดิลัน (Parti Keadilan 

Rakyat-PKR) พรรคดีเอพี (Democratic Action Party-DAP) พรรคอามานะห, (Parti Amanah Negara-

PAN) และพรรค United Progressive Kinabalu Organisation (UPKO) 2) กลุ>มแนวร>วมแห>งชาติ (Barisan 

Nasional-BN/กลุ>มพรรคร>วมรัฐบาล) ประกอบด:วย พรรคอัมโน (United Malays National Organization-

UMNO) พ รรค เอ็ม ซี เอ  (Malaysian Chinese Association-MCA) พ รรค เอ็ม ไอ ซี  (Malaysian Indian 

Congress-MIC) และพรรค Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) โดยมีพรรค Love Malaysia Party 

(PCM) และ  Malaysia National Alliance Party (IKATAN) เป] น พั น ธ มิ ต ร  3) ก ลุ> ม  Gabungan Parti 

Sarawak (GPS/กลุ>มพรรคร>วมรัฐบาล) ประกอบด:วย พรรค United Bumiputera Heritage Party (PBB) 
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พรรค Sarawak Peoples' Party (PRS) พรรค Progressive Democratic Party (PDP) และพรรค Sarawak 

United Peoples' Party (SUPP) 4) กลุ>มพรรคร>วมรัฐบาลอ่ืน ๆ ได:แก> พรรค Gabungan Rakyat Sabah (GRS) 

พรรค Parti Warisan Sabah (WARISAN) พรรค Malaysian United Democratic Alliance (MUDA) พรรค 

Parti Bangsa Malaysia (PBM) และพรรค Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM) 5) กลุ>มพันธมิตร

แห>งชาติ (Perikatan Nasional-PN/กลุ>มพรรคฝ�ายค:าน) ประกอบด:วย พรรคเบอร,ซาตู (Parti Pribumi Bersatu 

Malaysia-PPBM) พรรคปาส (Parti Islam Se Malaysia-PAS) พรรค Malaysian People's Movement 

Party (GERAKAN) และพรรค Parti Solidariti Tanah Airku Rakyat Sabah (STAR)  

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยใช:กลไกตลาด รัฐบาลพยายามส>งเสริมอุตสาหกรรม การท>องเท่ียว 

และการบริการ ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ได:แก> ปาล,มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน โกโก: และข:าว อุตสาหกรรมหลัก 

ได:แก> ปbโตรเลียมและก�าซธรรมชาติ สินค:าอิเล็กทรอนิกส, เคร่ืองใช:ไฟฟªา ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ได:แก> 

ดีบุก น้ำมันและก�าซธรรมชาติ ป�าไม: ตลอดจนทรัพยากรทางทะเลต>าง ๆ  

 นโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซีย ใช:แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12 ระยะ 5 ปl (ปl 2564-

2568) ท่ีมีหลักการ “มาเลเซียท่ีม่ังค่ัง มีส>วนร>วม และย่ังยืน” ซ่ึงมุ>งส>งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และชีวิต

ความเป]นอยู>ท่ีดีของประชาชน รวมถึงส>งเสริมความสามัคคีของชาติผ>านแนวคิด Malaysia Family เพ่ือ

เปªาหมายเป]นประเทศรายได:สูงและพัฒนาแล:วภายในปl 2568 นอกจากน้ี มาเลเซียจัดทำแผน National 

Trade Blueprint ระยะ 5 ปี (ปl 2564-2568) เพ่ือเสริมสร:างสมรรถนะการแข>งขันทางการค:า โดยเฉพาะ   

การส>งออก โดยขับเคล่ือนให:สอดคล:องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12  

 ปlงบประมาณ ตามปlปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) งบประมาณประจำปl 2565 เท>ากับ 322,100 ล:านริงกิต 

หรือ 2,605,791 ล:านบาท 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : ริงกิต (MYR)  

 อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลารXสหรัฐ : 1 ดอลลาร,สหรัฐ : 4.73 ริงกิต  

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท : 1 ริงกิต : 8.09 บาท (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป] 2565)   

ผลิตภัณฑ,มวลรวมในประเทศ (GDP) : ~320,000 ล:านดอลลาร,สหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ~6.3%  

รายได:เฉล่ียต>อหัวต>อปl : 13,268 ดอลลาร,สหรัฐ 

แรงงาน : 16.5 ล:านคน (2565) 

อัตราการว>างงาน : 4.5%  

อัตราเงินเฟªอ : 3.0%  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 13,240 ล:านดอลลาร,สหรัฐ  

ดุลการค:าระหว>างประเทศ : เกินดุล 187,200 ล:านดอลลาร,สหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2565) 
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มูลค>าการส>งออก : 1,158,500 ล:านดอลลาร,สหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2565) 

สินค:าส>งออก : สินค:าอิเล็กทรอนิกส, ผลิตภัณฑ,ปbโตรเลียม ผลิตภัณฑ,ยางพารา น้ำมันปาล,ม เคมีภัณฑ,  

มูลค>าการนำเข:า : 971,300 ล:านดอลลาร,สหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2565) 

สินค:านำเข:า : อุปกรณ,ไฟฟªาและอิเล็กทรอนิกส, เคมีภัณฑ, ผลิตภัณฑ,ปbโตรเลียม เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและ

อุปกรณ, โลหะ 

คู>ค:าสำคัญ : จีน สิงคโปร, สหรัฐฯ ฮ>องกง ญ่ีปุ�น ไทย เกาหลีใต: และไต:หวัน 

 

การทหาร กองทัพแห>งชาติมาเลเซีย ประกอบด:วย ทบ. ทร. และ ทอ. มีกำลังพลประจำการประมาณ 

115,000 นาย และกำลังพลสำรองประมาณ 51,600 นาย กองทัพมาเลเซียปรับปรุงและจัดหาอาวุธ

ยุทโธปกรณ,ท่ีทันสมัยเข:าประจำการอย>างต>อเน่ือง  

  ทบ. จัดซ้ือรถกระบะรุ>น Ejder Yalcin ของตุรกี 20 คัน เม่ือ เม.ย.2565  

 ทร. ทยอยรับมอบเรือปฏิบัติการชายฝjkง (Littoral Mission Ship-LMS) จากจีนรวม 4 ลำ       

เสร็จส้ินแล:วเม่ือ ธ.ค.2564  

 ทอ. ดำเนินการตามแผนพัฒนากองทัพอากาศระยะยาว Capability 55 (CAP55) ระยะท่ี 1 

(ปl 2564-2573) โดยมีแผนจะจัดซ้ือเคร่ืองบินขับไล>แบบ Multirole Combat Aircraft (MRCA) ภายในปl 

2573 CAP55 ยังระบุความต:องการด:านยุทโธปกรณ, อ่ืน ๆ ของ ทอ. เช>น เคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล 

เคร่ืองบินแบบไร:คนขับ ขีปนาวุธภาคพ้ืนดินและเรดาร, โดย ทอ. มาเลเซียมีแผนจะจัดซ้ือเคร่ืองบินขับไล> 36 

เคร่ือง โดยอาจจัดซ้ือเคร่ืองบินรุ>น T-50 Golden Eagle ของเกาหลีใต: AK-130, Leonardo M-346FA, BAE 

Systems Hawk ของรัสเซีย Tejas ของอินเดีย หรือ JF-17 Thunder ของปากีสถาน ท้ังน้ี  ปl  2565          

กห. ได:รับการจัดสรรงบ 16,140 ล:านริงกิต (129,741 ล:านบาท) เพ่ิมข้ึนจากปl 2564 ซ่ึงอยู>ท่ี 15,860 ล:านริงกิต 

(125,242 ล:านบาท) และปl 2563 ซ่ึงอยู>ท่ี 15,600 ล:านริงกิต (123,188 ล:านบาท)  

 

สมาชิกองคXการระหว/างประเทศ  ท่ีสำคัญ ได:แก> UN, ASEAN, APEC, OIC, NAM, กลุ>มประเทศเครือจักรภพ, 

ASEM, G77, D8, FEALAC และ IOR-ARC 

 

วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี  มาเลเซียจัดทำนโยบายด:านวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห>งชาติ 

(DSTIN) ระยะ 10 ปl (ปl 2564-2573) โดยมีเปªาหมายเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีท:องถ่ิน และ    

การประยุกต,ใช:เทคโนโลยีเพ่ือเปล่ียนจากประเทศ “ผู:ใช:” ไปสู>ประเทศ “นักพัฒนาเทคโนโลยี” โดยนำแนวคิด 

Science, Technology, Innovation and Economy (STIE) มาใช: ซ่ึงเป]นการบูรณาการสองภาคส>วนหลัก คือ 

วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี นวัตกรรม (Science, Technology, Innovation-STI) และเศรษฐกิจ (Economy-E) 

เพ่ือเป]นกรอบให:โครงการต>าง ๆ ส>งเสริมซ่ึงกันและกัน และเกิดประโยชน,ต>อการแก:ไขปjญหาท:าทายระดับชาติ 

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  มีท>าอากาศยาน 117 แห>ง ใช:การได:ดี 39 แห>ง เป]นท>าอากาศยานนานาชาติ 8 แห>ง ท่ี

สำคัญคือ ท>าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร, (Kuala Lumpur International Airport-KLIA) เส:นทางรถไฟ
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ระยะทาง 1,849 กม. ถนนระยะทาง 144,403 กม. ด:านโทรคมนาคม มีโทรศัพท,พ้ืนฐานให:บริการประมาณ 7.4 

ล:านเลขหมาย (ปl 2564) โทรศัพท,เคล่ือนท่ี 43.7 ล:านเลขหมาย (ปl 2565) รหัสโทรศัพท,ระหว>างประเทศ +60 

จำนวนผู: ใช: อินเทอร, เน็ต 29.12 ล: านคน (ปl  2565) รหัสอินเทอร, เน็ต .my เว็บไซต,การท>องเท่ียว เช>น 

www.tourism.gov.my, www.visit-malaysia.com, www.malaysiapackages.org   

 

การเดินทาง  การบินไทยมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร, ทุกวัน สายการบินมาเลเซียท่ีบินตรงมาไทย : 

มาเลเซียแอร,ไลน, แอร,เอเชีย ใช:ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชม. เวลาท่ีมาเลเซียเร็วกว>าไทย 1 ชม. นักท>องเท่ียวไทย

เดินทางเข:ามาเลเซียได:โดยไม>ต:องขอวีซ>าเป]นเวลา 30 วัน  

 

สถานการณXสำคัญท่ีน/าติดตาม 

1) เสถียรภาพทางการเมืองและการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม> รัฐบาลมาเลเซีย 

ชุดใหม>ท่ีนำโดยดาโต�ะ ซรี อันวาร, อิบราฮิม น>าจะให:ความสำคัญกับการสร:างเสถียรภาพรัฐบาล และจัดสรร

ผลประโยชน,ภายในกลุ>มพรรคร>วมรัฐบาล การมุ>งแก:ไขปjญหาค>าครองชีพ ฟ±²นฟูเศรษฐกิจ ซ่ึงเป]นวาระเร>งด>วนท่ี

ประชาชนส>วนใหญ>ได:รับผลกระทบ ประเด็นท่ีไทยควรติดตามอย>างใกล:ชิด คือ โอกาสการเปล่ียนตัวผู:อำนวย

ความสะดวกการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน จชต. 

2) การบริหารจัดการชาวโรฮีนจาอพยพ มาเลเซียน>าจะยังคงพยายามลดจำนวนผู:อพยพ   

ชาวโรฮีนจาในประเทศ โดยเฝªาระวังและผลักดันชาวโรฮีนจาอพยพท่ีเดินทางเข:ามาเลเซียโดยผิดกฎหมาย    

ทุกทางต>อไป เพราะต:องการลดงบประมาณท่ีใช:บริหารจัดการและดูแลคนกลุ>มดังกล>าวในศูนย,กักกันท่ีแออัด 

จึงควรติดตามแนวปฏิบัติของมาเลเซียในการผลักดันเรือชาวโรฮีนจาอพยพ เน่ืองจากไทยเป]นหน่ึงในทางผ>าน

ของเรือดังกล>าวเช>นกัน  

3) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมกรุงกัวลาลัมเปอร,กับไทยและสิงคโปร, ยังคงต:องติดตาม   

ความคืบหน:าของการศึกษาความเป]นไปได:ในการก>อสร:างโครงการรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail-HSR) เช่ือม

กรุงกัวลาลัมเปอร,-กรุงเทพฯ รวมถึงการร้ือฟ±²นโครงการ HSR เช่ือมกรุงกัวลาลัมเปอร,-สิงคโปร, เพ่ือประเมินโอกาส

และความท:าทายของไทย   

 

ความสัมพันธXไทย-มาเลเซีย 

 สถาปนาความสัมพันธ,ทางการทูตเม่ือ 31 ส.ค.2500 และมี สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร,   

สถานกงสุลใหญ>ในมาเลเซีย 2 แห>ง ได:แก> สกญ. ณ ปlนัง และ สกญ. ณ โกตาบารู ส>วนราชการและหน>วยงานต>าง ๆ 

ของไทย ซ่ึงต้ังสำนักงานในมาเลเซีย ได:แก> ทูตฝ�ายทหารท้ังสามเหล>าทัพ ส>งเสริมการค:าในต>างประเทศ 

แรงงาน และประสานงานตำรวจ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ ขณะท่ีมาเลเซียมี สอท.

มาเลเซีย ประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ>มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด 

(มหาชน) ซ่ึง CIMB Bank Berhad ของมาเลเซียเป]นผู:ถือหุ:นรายใหญ> 

 กลไกส>งเสริมและแก:ไขปjญหาความสัมพันธ,ระหว>างไทยกับมาเลเซีย ในระดับทวิภาคี ได:แก>  

1) คณะกรรมาธิการร>วมว>าด:วยความร>วมมือทวิภาคีระหว>างไทยกับมาเลเซีย (Joint Commission-JC)   
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2) คณะกรรมการว>าด:วยยุทธศาสตร,การพัฒนาร>วมสำหรับพ้ืนท่ีชายแดน (Joint Development Strategy-JDS)  

3) คณะกรรมการด:านความม่ันคง ได:แก> คณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (General Border Committee-GBC) 

คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee-HLC) และคณะกรรมการชายแดนส>วนภูมิภาค (Regional 

Border Committee-RBC) 4) คณะกรรมการร>วมด:านการปªองกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับ

ความสัมพันธ,ระหว>างประชาชน มีการจัดต้ังสมาคมไทย-มาเลเซีย และสมาคมมาเลเซีย-ไทย นอกจากน้ี 

ท้ังสองประเทศยังมีความร>วมมือกันในกรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ�าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMT-GT) และอาเซียนด:วย 

 ความสัมพันธ,ทางเศรษฐกิจ มาเลเซียเป]นคู>ค:าอันดับ 4 ของไทยในโลก และอันดับ 1 ใน

อาเซียน ส>วนไทยเป]นคู>ค:าอันดับ 5 ของมาเลเซีย มูลค>าการค:าปl 2564 ประมาณ 17,317 ล:านดอลลาร,สหรัฐ 

ไทยส>งออกมูลค>า 8,477 ล:านดอลลาร,สหรัฐ และนำเข:ามูลค>า 8,839 ล:านดอลลาร,สหรัฐ โดยไทย 

ขาดดุลการค:า 362 ล:านดอลลาร,สหรัฐ สินค:าส>งออกของไทย : รถยนต,และส>วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป 

คอมพิวเตอร,และส>วนประกอบ ยางพารา เคมีภัณฑ, แผงวงจรไฟฟªา ผลิตภัณฑ,ยาง เม็ดพลาสติก เคร่ืองจักรกล

และส>วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล:าและผลิตภัณฑ, สินค:านำเข:าจากมาเลเซีย : คอมพิวเตอร,และส>วนประกอบ 

เคมีภัณฑ, น้ำมันดิบ เคร่ืองจักรไฟฟªาและส>วนประกอบ แผงวงจรไฟฟªา สินแร>โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ, เคร่ืองจักรกลและส>วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล:าและผลิตภัณฑ, ส>วนประกอบและอุปกรณ,ยานยนต, 

 ข:อตกลงสำคัญ : ความตกลงว>าด:วยการส>งผู:ร:ายข:ามแดนระหว>างกรุงสยาม-อังกฤษ           

(4 มี.ค.2454) ความตกลงว>าด:วยการอำนวยความสะดวกของการเดินรถไฟ (ปl 2465) ความตกลงว>าด:วย

การจราจรข:ามแดน (ปl 2483) ความตกลงว>าด:วยการคมนาคมและขนส>งทางบก (1 ม.ค.2497) ความตกลง   

ว>าด:วยการเดินรถไฟร>วม (20 พ.ค.2497) ความตกลงว>าด:วยการยกเว:นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต  

และราชการ (24 ต.ค.2505) ความตกลงว>าด:วยการบริการเดินอากาศ (18 พ.ย.2509) ความตกลงว>าด:วย    

การศุลกากร (9 พ.ค.2511) ความตกลงว>าด:วยการยกเว:นการตรวจลงตรา (12 ม.ค.2513) ความตกลงว>าด:วย

ความร>วมมือทางการประมง (16 ม.ค.2514) ความตกลงว>าด:วยการสำรวจและปjกปjนเขตแดน (8 ก.ย.2515) 

ความตกลงว>าด:วยการจัดต้ังองค,กรร>วมมาเลเซีย-ไทย (21 ก.พ.2522) ความตกลงว>าด:วยความร>วมมือทาง

การเกษตร (26 ก.พ.2522) ความตกลงว>าด:วยการแบ>งเขตทางทะเล/ทะเลอาณาเขต (24 ต.ค.2522) ความตกลง

ว>าด:วยการแบ>งเขตไหล>ทวีป (24 ต.ค.2522) บันทึกความเข:าใจว>าด:วยการขนส>งสินค:าเน>าเสียง>ายผ>านแดน

มาเลเซียไปยังสิงคโปร, (24 พ.ย.2522) ความตกลงว>าด:วยการขนส>งสินค:าไป-กลับระหว>างฝjkงตะวันออกกับ    

ฝjkงตะวันตกของมาเลเซียผ>านแดนไทยโดยการรถไฟแห>งประเทศไทย (19 เม.ย.2523) ความตกลงว>าด:วย     

การยกเว:นการเก็บภาษีซ:อน (29 มี.ค.2525) บันทึกความเข:าใจว>าด:วยการศึกษาความเป]นไปได:ในการพัฒนา     

ลุ>มน้ำโก-ลก (พ.ค.2526) ความตกลงว>าด:วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร>วมไทย-มาเลเซีย (29 มิ.ย.2530) 

ความตกลงว>าด:วยการเดินเรือข:ามฟากบริเวณปากแม>น้ำโก-ลก (26 ก.ค.2533) บันทึกความเข:าใจว>าด:วย

ความร>วมมือด:านการศึกษา (25 พ.ค.2536) ความตกลงว>าด:วยการส>งเสริมและคุ:มครองการลงทุน (10 ก.พ. 2538) 

บันทึกความเข:าใจว>าด:วยความร>วมมือด:านยางพารา (17 ก.ย.2542) ความตกลงว>าด:วยความร>วมมือชายแดน  

(18 พ.ค.2543) ความตกลงว>าด:วยการค:าทวิภาคี (6 ต.ค.2543) บันทึกความเข:าใจว>าด:วยการจัดทำ Bilateral 

Payment Arrangement (Account Trade) (27 ก.ค.2544) บันทึกความเข:าใจว>าด:วยความร>วมมือ 3 ฝ �าย     
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ด:านยางพารา อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (8 ส.ค.2545) บันทึกความเข:าใจเพื่ออำนวยความสะดวกด:าน    

พิธีการในการเคล่ือนย:ายสินค:า (28 ก.ค.2546) บันทึกความเข:าใจว>าด:วยความร>วมมือระหว>างตลาดหลักทรัพย,

ไทยกับมาเลเซีย (28 ก.ค.2546) ความตกลงโครงการก>อสร:างสะพานข:ามแม>น้ำโก-ลกแห>งท่ี 2 เช่ือมบ:านบูเก�ะตา 

อ.แว:ง จ.นราธิวาส กับบ:านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน (14 ต.ค.2547) บันทึกความเข:าใจว>าด:วยความร>วมมือทาง

การศึกษา (21 ส.ค.2550) บันทึกความเข:าใจระหว>างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียว>าด:วยการจัดต้ัง

คณะกรรมการร>วมว>าด:วยความร>วมมือด:านความม่ันคงระหว>างไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Joint 

Working Committee on Security Cooperation-JWC-SC) (19 ม.ค.2561) 

 นอกจากน้ี รัฐบาลมาเลเซียยังเป]นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร “General Consensus 

on Peace Process” ระหว>างผู:แทนรัฐบาลไทย (ลมช.) กับกลุ>มผู:เห็นต>างจากรัฐ เมื่อ 28 ก.พ.2556 

ที่กัวลาลัมเปอร, เพ่ือเร่ิมต:นกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต: (จชต.) ของไทย โดยรัฐบาล

มาเลเซียแต>งต้ัง ดาโต�ะ ซรี อาหมัด ซัมซามิน ฮาชิม ทำหน:าท่ีเป]นผู:อำนวยความสะดวกในกระบวนการ

ดังกล>าว ขณะท่ีไทยภายใต:การนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ, จันทร,โอชา จัดต้ังกลไกขับเคล่ือนกระบวนการ

พูดคุยฯ เม่ือปลายปl 2557 ซ่ึงมีคณะกรรมการ 3 ระดับ คือ 1) คณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต: มี นรม.เป]นประธานกรรมการ 2) คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต:    

นรม.มอบหมาย พล.อ.อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษา นรม.เป]นผู:แทนหัวหน:าคณะพูดคุย และ 3) คณะประสานงาน

ระดับพ้ืนท่ี มี ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป]นหัวหน:าคณะประสานงาน 

 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 ของมาเลเซียซึ่งการเมืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนขั้ว

ครั้งแรกในรอบ 61 ปl อดีตรัฐบาล PH ซ่ึงชนะการเลือกต้ังคร้ังน้ันปรับเปล่ียนตัวผู:อำนวยความสะดวกคนใหม>

เป]นตัน ศรี อับดุล ราฮิม โมฮัมหมัด นูร, อดีต ผบ.ตร. และอดีต ผบ.ตร.ส. เม่ือ 30 ส.ค.2561 โดยบุคคลดังกล>าว

ได:รับการต>อสัญญาให:ปฏิบัติหน:าท่ีผู:อำนวยความสะดวกไปจนถึง ก.ค.2566 อย>างไรก็ดี ภายใต:รัฐบาลชุดใหม>

ของดาโต�ะ ซรี อันวาร, มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนตัวผู:อำนวยความสะดวกคนใหม>แทนตัน ศรี อับดุล ราฮิม เพราะ    

ท่ีผ>านมาดาโต�ะ ซรี อันวาร, เคยมีความขัดแย:งส>วนตัวกับตัน ศรี อับดุล ราฮิม 

 

------------------------------------------------ 
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ดาโตfะ ซรี อันวารX อิบราฮิม 

(DATUK SERI ANWAR IBRAHIM) 
 

 

ตำแหน/ง   นายกรัฐมนตรีคนท่ี 10 ของมาเลเซีย 
    ประธานกลุ>มพันธมิตรแห>งความหวัง (Pakatan Harapan-PH/ 
    กลุ>มพรรคร>วมรัฐบาล) 
    ประธานพรรคเกอาดิลัน (PKR/พรรคแกนนำรัฐบาล) 

 

เกิด      10 สิงหาคม 2490 (อายุ 75 ปl/2565) ท่ีเชอโระ โต�ะ คุน รัฐปlนัง

  

เช้ือชาติ      มาเลย,  

 

ศาสนา      อิสลามนิกายซุนนี 

 
 

สถานภาพครอบครัว    สมรสกับดาโต�ะ ซรี ดร.วัน อาซีซะห, วัน อิสมาอิล (อายุ 70 ปl/
2565) มีบุตร 5 คน (บุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 4 คน) บุตรสาว
คนโตคือ นางนูรูล อิซาห, อันวาร, อดีตผู:ช>วยประธานพรรค PKR 
และอดีตสมาชิกสภาผู:แทนราษฎรเขตเปอร,มาตังเปาห, รัฐปlนัง 

 
การศึกษา   -    ระดับมัธยมศึกษาท่ี Malay College Kuala Kangsar รัฐเประ 

- ระดับปริญญาตรีสาขา Malay Studies จาก University of 
Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร, 

- ระดับปริญญาโทสาขา Literature จาก National University 
of Malaysia รัฐสลังงอร, 

 

ประวัติการเมือง 

ปl 2514   - ร>วมก>อต้ังองค,การยุวมุสลิมแห>งมาเลเซีย (Angkatan Balia Islam 
Malaysia-ABIM) รัฐกลันตัน 

ปl 2517 - 2525   - ประธาน ABIM 
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ปl 2525   - รัฐมนตรีช>วยว>าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ปl 2526   - รัฐมนตรีว>าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา 
ปl 2527   - รัฐมนตรีว>าการกระทรวงการเกษตร 
ปl 2529   - รัฐมนตรีว>าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปl 2534   - รัฐมนตรีว>าการกระทรวงการคลัง 
ปl 2536   - รองนายกรัฐมนตรี และรองประธานพรรคอัมโน  
ปl 2551 - 2558   - ผู:นำพรรคแนวร>วมฝ�ายค:าน (Pakatan Rakyat-PR) และ

สมาชิกสภาผู:แทนราษฎรเขตเปอร,มาตังเปาห, รัฐเกดะห,   
ปl 2558    - ผู:นำตัวจริง (De facto leader) กลุ>ม Pakatan Harapan (PH)  
ต.ค.2561   - สมาชิกสภาผู:แทนราษฎรเขต Port Dickson รัฐเนกรีเซ็มบิลัน  
ก.พ.2563 – พ.ย.2565     - ผู:นำกลุ>มพรรคฝ�ายค:าน  
24 พ.ย.2565 – ปjจจุบัน     - นายกรัฐมนตรีคนท่ี 10 ของมาเลเซีย 

 
ข"อมูลท่ีน/าสนใจ   - ดาโต�ะ ซรี อันวาร, เคยมีประวัติถูกจำคุกข:อหาการสังวาส 
    ท่ีผิดธรรมชาติ (Sodomy) 2 คร้ัง แต>ปฏิเสธข:อกล>าวหาท้ังหมด  
    โดยระบุว>า เป]นความพยายามของฝ�ายตรงข:ามทางการเมือง  
    ท้ังยังอ:างหลักฐานในรูปแบบรายงานผลทางการแพทย, ท้ังน้ี  

    การถูกดำเนินคดีคร้ังแรกเม่ือ 20 ก.ย.2541 ศาลตัดสินให:จำคุก  
    9 ปl แต>ต>อมาปl 2547 ศาลสหพันธ,พิพากษาให:พ:นจากข:อหาและ 
    ได:รับการปล>อยตัว คร้ังท่ีสองท่ีถูกศาลพิพากษาจำคุก 5 ปl  
    เม่ือ ก.พ.2558 ต>อมาได:รับพระราชทานอภัยโทษ 
    เม่ือ 16 พ.ค.2561 
 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีมาเลเซีย 
 

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง    Datuk Seri Anwar Ibrahim 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพัฒนาชนบทและภูมิภาค  Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi 

รองนายกรัฐมนตรี และ       Datuk Seri Fadillah Yusof 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค:าโภคภัณฑ,  

รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ�ายกฎหมายและการปฏิรูปองค,กร)  Datuk Seri Azalina Othman Said 

รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ�ายกิจการศาสนา)   Datuk Dr Na'im Mokhtar 

รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ�ายกิจการรัฐซาบาห,และซาราวัก)   Datuk Armizan Mohd Ali 

รมว.กระทรวงการคมนาคม     Anthony Loke 

รมว.กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร     Mohamad Sabu 

รมว.กระทรวงการค:าและอุตสาหกรรมระหว>างประเทศ Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku 

Abdul Aziz 

รมว.กระทรวงการพัฒนารัฐบาลท:องถ่ิน    Nga Kor Ming 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Dr Zaliha Mustafa 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Datuk Seri Mohamad Hasan 

รมว.กระทรวงความม่ันคงภายในประเทศ    Saifuddin Nasution Ismail 

รมว.กระทรวงการต>างประเทศ     Datuk Seri Zambry Abdul Kadir 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Fadhlina Sidek 

รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษย, V. Sivakumar 

รมว.กระทรวงกิจการเศรษฐกิจ     Rafizi Ramli 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี    Chang Lih Kang 

รมว.กระทรวงการพัฒนาสตรี ครอบครัว และชุมชน   Datuk Seri Nancy Shukri 

รมว.กระทรวงการค:าภายในและกิจการผู:บริโภค   Datuk Seri Salahuddin Ayub 

รมว.กระทรวงโยธาธิการ       Datuk Seri Alexander Nanta Linggi 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล:อมและการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ  Nik Nazmi Nik Ahmad 

รมว.กระทรวงการพัฒนาผู:ประกอบการและสหกรณ,   Ewon Benedick 

รมว.กระทรวงการท>องเท่ียว      Datuk Seri Tiong King Sing 

รมว.กระทรวงเอกภาพแห>งชาติ     Datuk Aaron Ago Dagang 

รมว.กระทรวงการส่ือสารและดิจิทัล    Fahmi Fadzil 

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

 (ธ.ค.2565) 


