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สาธารณรัฐแห0งสหภาพเมียนมา 

(The Republic of the Union of Myanmar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง เนปยีดอ 

 

ท่ีต้ัง อยู*ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 เส9นละติจูดท่ี 22 องศาเหนือ ลองจิจูดท่ี 98 องศา

ตะวันออก มีพ้ืนท่ี 676,578 ตร.กม. ระยะทางจากด9านเหนือสุด-ใต9สุดรวม 2,051 กม. และตะวันออก-

ตะวันตกรวม 936 กม. ชายฝTUงทะเลยาว 1,930 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับจีน 2,129 กม. 
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 ทิศใต9 ติดกับทะเลอันดามัน 

 ทิศตะวันออก ติดกับลาว 238 กม. และไทย 2,401 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับอินเดีย 1,468 กม.และบังกลาเทศ 271 กม. 

 

ภูมิประเทศ ตอนบนเปYนภูเขาและหุบเขา มีเทือกเขาซ่ึงเช่ือมต*อจากเทือกเขาหิมาลัยทอดเปYนแนวยาว

จากเหนือไปทางใต9รวม 3 แนว คือ ด9านตะวันตกเปYนเทือกเขานาคา-เทือกเขาชิน-เทือกเขายะไข* ตอนกลาง

เปYนเทือกเขาพะโค และด9านตะวันออกเปYนท่ีราบสูงฉาน พ้ืนท่ีสูงและภูเขามีความสูงเฉล่ีย 3,000 ฟุต เทือกเขา

สูงท่ีสุดคือ เทือกเขากากาโบราซี (Mt. Hkakabo Razi) ในรัฐคะฉ่ิน ความสูง 5,881 ม. (19,296 ฟุต) ตอนกลาง 

และตอนล*างเปYนท่ีราบลุ*ม มีประชาชนอาศัยอยู*หนาแน*น มีแม*น้ำใหญ*ไหลผ*านหลายสาย อาทิ อิระวดี สาละวิน 

สะโตง และชินวิน 

 

ภูมิอากาศ ส*วนใหญ*มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร9อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (กลาง พ.ค.-ปลาย ต.ค.) 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต9จะพัดเข9าสู*ประเทศ ทำให9มีฝนตกชุก พ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ ชายฝTUงทะเล 

ในรัฐยะไข* ภาคอิระวดี ภาคพะโค และภาคตะนาวศรี ปริมาณฝน 120-200 ลบ.น้ิว/ปr ส*วนเขตพ้ืนท่ีราบอ่ืน ๆ    

มีฝนตกเฉล่ีย 100 ลบ.น้ิว/ปr พ้ืนท่ีตอนกลางมีฝนตกน9อยท่ีสุด 20-40 ลบ.น้ิว/ปr เน่ืองจากถูกบดบังด9วย     

แนวเขายะไข*ทางด9านตะวันตก ฤดูหนาว (พ.ย.-ปลาย ก.พ.) อุณหภูมิเฉล่ีย 21-29 องศาเซลเซียส และ 

ฤดูร9อน (มี.ค.-กลาง พ.ค.) อุณหภูมิอาจสูงถึง 43 องศาเซลเซียส ส*วนอุณหภูมิเฉล่ียท่ัวประเทศ 32 องศาเซลเซียส 

ต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส ตอนบนสุดของประเทศบนยอดเขาอาจมีหิมะตกในช*วง พ.ย.-ม.ค. ตอนกลางประเทศ

มีสภาพอากาศแห9งแล9งกว*าบริเวณอ่ืน อุณหภูมิสูงสุด 45 องศาเซลเซียส  

 

ประชากร 57,526,449 คน (ปr 2565) มี 135 ชาติพันธุv แบ*งเปYนพม*า 68% ไทยใหญ* 9% กะเหร่ียง 7% 

ยะไข* 4% จีน 3% อินเดีย 2% มอญ 2% และอ่ืน ๆ 5% อัตราส*วนประชากรตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปr)  

26.56% วัยรุ*นถึงวัยกลางคน (15-64 ปr) 67.77% และวัยชรา (65 ปrข้ึนไป) 5.67% อัตราการเพ่ิมประชากร 

0.78% (ปr 2565) ประชากรส*วนใหญ*ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 

ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท 87.9% คริสตv 6.2% อิสลาม 4.3% นับถือภูตผีวิญญาณเทวดา 0.8% 

ฮินดู 0.5% อ่ืน ๆ 0.2% และไม*นับถือศาสนา 0.1% 

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาพม*า (Burmese) ส*วนกลุ*มชาติพันธุvใช9ภาษาท9องถ่ิน ทำให9เมียนมา 

มีภาษาพูดมากกว*า 100 ภาษา 
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การศึกษา อัตราการรู9หนังสือในกลุ*มประชากรอายุมากกว*า 15 ปr 75.6% ระบบการศึกษาแบ*งเปYน 

ระบบ 5 : 4 : 2 ดังน้ี ระดับประถมศึกษา 5 ปr (อนุบาล 1 ปr และประถม 4 ปr) มัธยมศึกษาตอนต9น 4 ปr มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 2 ปr ส*วนอาชีวศึกษา 1- 3 ปr และอุดมศึกษา 4 -6 ปr ท้ังน้ี การศึกษาภาคบังคับคือระดับมัธยมต9น 

 

การก0อต้ังประเทศ เมียนมาเคยเปYนท่ีต้ังอาณาจักรหลายอาณาจักรในดินแดนสุวรรณภูมิมาต้ังแต*ปr 1392 

ท่ีสำคัญ ได9แก* อาณาจักรพุกาม อาณาจักรอังวะ-หงสาวดี และอาณาจักรตองอู มีราชวงศvอลองพญา 

เปYนราชวงศvสุดท9ายก*อนท่ีจะตกอยู*ใต9การยึดครองของสหราชอาณาจักรเม่ือปr 2428  

 ต*อมาในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการก*อต้ังกลุ*มสันนิบาตเสรีภาพประชาชนต*อต9าน

ฟาสซิสตv (Anti-fascist People’s Freedom League) ซ่ึงเปYนกลุ*มชาตินิยมชาวเมียนมา นำโดยคณะของ 

นายพลอองซาน (บิดาของอองซานซูจี อดีตท่ีปรึกษาแห*งรัฐ) ท่ีมีนโยบายขับไล*ญ่ีปุ�นและเรียกร9องเอกราชให9กับ 

เมียนมา จนกระท่ังเมียนมาได9รับเอกราช เม่ือ 4 ม.ค.2491 ขณะเดียวกันนายพลอองซานเจรจาชักชวนผู9นำ 

ชนกลุ*มน9อยต*าง ๆ เพ่ือรวมตัวกันประกาศเอกราช โดยลงนามข9อตกลงปางหลวงและกำหนดไว9ในรัฐธรรมนูญ

เมียนมาปr 2491 ให9เมียนมาและชนกลุ*มน9อยรวมตัวในรูปแบบสหภาพ โดยรัฐฉานและรัฐคะยาจะมีสิทธิ

แยกตัวออกไปหลังครบ 10 ปr รัฐคะฉ่ินไม*ได9สิทธิแยกตัวแต*สามารถปกครองตนเองได9 ส*วนรัฐกะเหร่ียงยังคงอยู*

ในเครือจักรภพอังกฤษ ก*อนท่ีนายพลเนวินจะยึดอำนาจการปกครอง เม่ือ มี.ค.2505 ส*งผลให9เมียนมาปกครอง

แบบเผด็จการทหารจนกระท่ังกองทัพเมียนมาประกาศใช9รัฐธรรมนูญเมียนมาปr 2551 และเปล่ียนผ*าน 

การปกครองประเทศเพ่ือปูทางสู*ความเปYนประชาธิปไตย จนกระท่ังเมียนมาจัดการเลือกต้ังท่ัวไปปr 2553 

และได9รัฐบาลพลเรือนซ่ึงนำโดยประธานาธิบดีเต็นเส*น อดีตนายทหารระดับสูง ข้ึนบริหารประเทศเม่ือปr 2554 

  หลังจากน้ัน การเมืองเมียนมาอยู*ในช*วงการเปล่ียนผ*าน จนกระท่ังพรรคสันนิบาตแห*งชาติ

เพ่ือประชาธิปไตย (National League for Democracy - NLD) นำโดยอองซานซูจี ชนะการเลือกต้ังอย*าง

ท*วมท9น เม่ือ 8 พ.ย.2558 และครองเสียงข9างมากในสภาอีกคร้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปปr 2563 เม่ือ 8 พ.ย.2563 

โดยมี ท่ี น่ังกว*า 83% และครองเสียงข9างมากในรัฐสภาจนเปYนแกนนำจัดต้ังรัฐบาลใหม*ต*ออีกสมัย 

โดยรัฐบาล NLD มุ*งกระตุ9นและฟ��นฟูเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงจากการแพร*ระบาดของ COVID-19 ปฏิรูปการเมือง

และความม่ันคง และผลักดันการดำเนินกระบวนการสันติภาพกับชนกลุ*มน9อย โดยมุ*งผลักดันให9อองซานซูจี 

ซ่ึงไม*สามารถข้ึนเปYนประธานาธิบดีได9 ยังคงบทบาทและอำนาจทางการเมืองในตำแหน*งท่ีปรึกษาแห*งรัฐ ควบคู*

กับตำแหน*ง รมว.กต. เพ่ือให9อองซานซูจีคงสิทธิในการเปYนสมาชิกสภาความม่ันคงและกลาโหมแห*งชาติ (State 

Peace and Development Council - SPDC) ซ่ึงเปYนกลไกสำคัญในการควบคุมความม่ันคงของประเทศ 

  พล.อ.อาวุโส มินอองไลงv ผบ.ทสส.เมียนมา ควบคุมอำนาจบริหารประเทศได9อย*าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญเมียนมาปr 2551 ซ่ึงกำหนดให9 ผบ.ทสส. มีอำนาจท้ังด9าน

บริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ ในช*วงท่ีเมียนมาประกาศสถานการณvฉุกเฉิน ต้ังแต* 1 ก.พ.2564  

 เมียนมา เดิมช่ือว*าพม*า (Burma) จนกระท่ังเม่ือปr 2532 เมียนมาได9เปล่ียนช่ือประเทศ

เปYนเมียนมา (Myanmar) เพ่ือให9ช่ือประเทศส่ือความหมายถึงความเปYนศูนยvรวมของกลุ*มชาติพันธvุทุกเช้ือชาติ 
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ไม*ได9หมายถึงเฉพาะชนชาติพม*าเพียงอย*างเดียว ท้ังยังสะท9อนนโยบายสมานฉันทvและการสร9างเอกภาพ 

ให9เกิดข้ึนภายในประเทศ 

 

วันชาติ 4 ม.ค. (วันท่ีได9รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือปr 2491) 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปYนประมุขและหัวหน9าฝ�ายบริหาร ซ่ึงมาจาก 

การสรรหาของสมาชิกรัฐสภา แบ*งเขตการปกครองเปYน 7 รัฐ (State) 7 ภาค (Region) และ 1 เขตสหภาพ 

(เมืองหลวงเนปยีดอ ข้ึนตรงต*อประธานาธิบดี) และแบ*งการบริหารเปYนรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลระดับสหภาพ 

มี 24 กระทรวง และรัฐบาลท9องถิ่นประจำภาค/รัฐ โดยจัดสรรตำแหน*งรัฐมนตรีประจำภาค/รัฐให9กับ

พรรคการเมืองชนกลุ*มน9อยในพ้ืนท่ี แม9เมียนมาจะเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบเผด็จการทหาร 

เปYนประชาธิปไตยภายใต9รัฐบาลพลเรือน แต*กองทัพเมียนมายังมีบทบาททางการเมืองสูง โดยโครงสร9างอำนาจ

ตามรัฐธรรมนูญปr 2551 แบ*งสรรอำนาจเปYน 3 ส*วนสำคัญ คือ 1) ประธานาธิบดี ซ่ึงเปYนประมุขของรัฐและ 

มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 2) ผู9บัญชาการทหารสูงสุด (ปTจจุบัน คือ พล.อ.อาวุโส มินอองไลงv) 

มีอำนาจสั่งการสูงสุดในกองทัพและควบคุมกระทรวงด9านความมั่นคง 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม และกระทรวงกิจการชายแดน และ 3) สภาความม่ันคงและการป�องกันแห*งชาติ (National 

Defence and Security Council - NDSC) ซ่ึงเปYนเวทีหารือประเด็นความม่ันคงและเปYนกลไกถ*วงดุลอำนาจ

ระหว*างรัฐบาลกับกองทัพ 

 เมียนมาจัดการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังล*าสุดเม่ือ 8 พ.ย.2563 โดยพรรค NLD ของอองซานซูจี ชนะ

การเลือกต้ังเปYนสมัยท่ีสอง (ชนะเลือกต้ังสมัยแรกเม่ือ 8 พ.ย.2558) ก*อนท่ี พล.อ.อาวุโส มินอองไลงv ผบ.ทสส.

เมียนมา ควบคุมอำนาจบริหารประเทศได9อย*างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญเมียนมาปr 

2551 ซ่ึงกำหนดให9 ผบ.ทสส. มีอำนาจท้ังด9านบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ ในช*วงท่ีเมียนมาประกาศ

สถานการณvฉุกเฉิน ต้ังแต* 1 ก.พ.2564 ท้ังน้ี เมียนมากำหนดจัดการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังถัดไปภายใน ส.ค.2566 

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีเปYนหัวหน9ารัฐบาล มาจากการสรรหาและเลือกต้ังของสมาชิกรัฐสภา 

มีวาระ 5 ปr มีอำนาจควบคุมฝ�ายบริหารท้ังหมด แต*งต้ังบุคคลข้ึนเปYนรัฐมนตรี ยกเว9นกระทรวงด9านความม่ันคง 

3 กระทรวง ท่ีมาจากการแต*งต้ังของผู9บัญชาการทหารสูงสุด (ได9แก* กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกิจการชายแดน 

และกระทรวงกลาโหม) อย*างไรก็ตาม หลังจากยึดอำนาจ ผบ.ทสส. ได9แต*งต้ังสภาบริหารแห*งรัฐ (State 

Administration Council - SAC) ข้ึนเปYนองคvกรหลักในการบริหารประเทศ โดยมี พล.อ.อาวุโส มินอองไลงv 

เปYนประธาน SAC และ พล.อ.รองอาวุโส โซวิน เปYนรองประธาน SAC โดยมีนโยบายสำคัญตาม Roadmap 

คือ การเร*งผลักดันการตรวจสอบความผิดปกติในการเลือกต้ังท่ัวไป (เม่ือ พ.ย.2563) การปฏิรูปคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (กกต.) การแก9ไขปTญหา COVID-19 การฟ��นฟูเศรษฐกิจตกต่ำ การเจรจาสันติภาพ และการเตรียมพร9อม

จัดการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังใหม* 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : มีวาระ 5 ปr และมี 2 ระดับ คือ 1) รัฐสภาสหภาพ ประกอบด9วยสภา

ผู9แทนราษฎร (สมาชิกสภาผู9แทนราษฎรมี 440 คน มาจากการเลือกต้ัง 330 คน และจากการคัดเลือกของ
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กองทัพ 110 คน) และวุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภามี 224 คน มาจากการเลือกต้ัง 168 คน และจากการคัดเลือก

ของกองทัพ 56 คน) และ 2) สภาท9องถ่ินประจำภาค/รัฐ ท้ังน้ี ผู9แทนท่ีได9รับการแต*งต้ังจากกองทัพคิดเปYน

สัดส*วนร9อยละ 25 ของสภาท้ัง 2 ระดับ 

 ฝ�ายตุลาการ : ประกอบด9วย ศาลฎีกาซ่ึงเปYนศาลสูงสุดของประเทศ ศาลสูงประจำภาค/รัฐ 

ศาลสูงประจำเขตปกครองตนเอง ศาลประจำเมือง ศาลประจำอำเภอ และศาลอ่ืน ๆ ตามรัฐธรรมนูญ คือ 

ศาลทหารและศาลรัฐธรรมนูญ 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรคสันนิบาตแห*งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League for 

Democracy-NLD) พรรคเพ่ือความเปYนป�กแผ*นแห*งสหภาพและการพัฒนา (Union Solidarity and 

Development Party-USDP) พรรคเอกภาพแห*งชาติ (National Unity Party-NUP) พรรคประชาธิปไตย

แห*งชนชาติฉาน (Shan National Democratic Party-SNDP) พรรคเพ่ือการพัฒนาชนชาติยะไข* (Rakhine 

Nationalities Development Party-RNDP) และพรรคพลังประชาธิปไตยแห*งชาติ (National Democratic 

Force-NDF)  

   รัฐบาลคู*ขนาน : คณะกรรมการผู9แทนรัฐสภา (Committee Representing Pyidaungsu 

Hluttaw - CRPH) ประกาศจัดต้ังรัฐบาลเอกภาพแห*งชาติ (National Unity Government-NUG) เม่ือ 16 เม.ย.2564 

ซ่ึงรวมผู9แทนจากกลุ*มชาติพันธุvต*าง ๆ เช*น คะฉ่ิน กะเหร่ียง ชิน คะยา ตะอาง และมอญ เพ่ือปูทางสู*การจัดต้ัง

รัฐบาลพลัดถ่ินและแสดงนัยของการต*อสู9ทางการเมืองอย*างเป£ดเผยกับ SAC ของรัฐบาลทหารเมียนมา       

โดยNUG มีกองกำลังป�องกันประชาชน (People's Defence Force-PDF) เปYนกลไกหลักในการต*อสู9กับ

รัฐบาลทหารเมียนมา และ PDF ได9รับการช*วยเหลือด9านทักษะและอาวุธจากกองกำลังชนกลุ*มน9อย (Ethnic 

Armed Organization-EAO) บางกลุ*ม โดย NUG มีอูวินมยินเปYนประธานาธิบดี อองซานซูจีเปYนท่ีปรึกษาแห*งรัฐ   

ดูวาลาชิลา ประธานองคvกร Kachin National Consultative Assembly (KNCA) เปYนรองประธานาธิบดี 

และอูมานวินไคงvตาน เปYนนายกรัฐมนตรี ท้ังน้ี NUG จะจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาความเปYนเอกภาพแห*งชาติ 

(National Unity Consultative Council-NUCC) ให9เปYนกลไกประสานความร*วมมือกับกลุ*มชาติพันธุv โดย    

มีสมาชิกเปYนผู9แทนจาก CRPH พรรคการเมือง กองกำลังชาติพันธุv องคvกรภาคประชาสังคม และกลุ*ม           

ท่ีเคล่ือนไหวในแนวทางขัดขืนอย*างสงบ (Civil Disobedience Movement-CDM) 

 

เศรษฐกิจ เมียนมามุ*งปฏิรูปเศรษฐกิจอย*างต*อเน่ืองควบคู*ไปกับการปฏิรูปการเมือง โดยมีเป�าหมายสำคัญ 

คือ การหลุดพ9นจากการเปYนประเทศด9อยพัฒนา เพ่ือมุ*งสู*ประเทศท่ีมีรายได9ปานกลางภายในปr 2574 เน9นเป£ด

เสรีทางการค9าและการลงทุน กระตุ9นการลงทุนจากต*างประเทศในโครงการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และ

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ โดยวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ได9แก* 

กระจายทรัพยากรอย*างท่ัวถึง สนับสนุนการแข*งขันทางเศรษฐกิจให9ภาคเอกชนเข9าถึงแหล*งเงินทุน สร9างความโปร*งใส 

และเสถียรภาพในระบบการเงิน พัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐาน เช*น ถนน ท*าเรือ และส่ิงปลูกสร9างด9านพลังงาน 

สร9างงานภายในประเทศ พัฒนาภาคเอกชน ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ พัฒนาภาคการเกษตร ปศุสัตวv และอุตสาหกรรม

แปรรูปเพ่ือการส*งออก สนับสนุนกลุ*มธุรกิจขนาดกลางและย*อม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยv  



ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

6 

 เมียนมาได9เปรียบในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจุดสนใจของนักลงทุน คือ 

เปYนจุดเช่ือมต*อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9กับเอเชียใต9 เปYนช*องทางเลือกการออกสู*ทะเลของจีน และ 

มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณvจำนวนมาก โดยเฉพาะก§าซธรรมชาติ แร*ธาตุ และป�าไม9 ทำให9เศรษฐกิจ 

อยู*ระหว*างการฟ��นตัวและอาจจะเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยธนาคารโลก (World Bank - WB) ระบุว*า เศรษฐกิจเมียนมา

เติบโต 6.2% ในปr 2561-2562 ลดลงจากห9วงปr 2560-2561 ซ่ึงขยายตัว 6.8% แต*ประเมินว*าห9วงปr 2562-2563 

ขยายตัว 6.5% ห9วงปr 2563-2564 จะขยายตัว 6.6% จากการฟ��นตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ*ม

เส้ือผ9าและการก*อสร9างโครงการขนาดใหญ*ด9านพลังงานและเส9นทางคมนาคม ส*วนภาคการบริการยังคงเปYน

แรงขับเคล่ือนหลักท่ีเติบโตอย*างมีเสถียรภาพ  

 ปTจจุบันเศรษฐกิจเมียนมาจะยังถดถอยแม9บางภาคธุรกิจเร่ิมมีสัญญาณฟ��นตัว โดย WB 

(World Bank-WB) คาดการณvว*า เศรษฐกิจเมียนมาท่ีอ*อนแอข้ันวิกฤตจะฟ��นตัวกลับมาเติบโตเพียง 1% ในปr 

2565 (จนถึง ก.ย.2565) หลังจากหดตัว 18% เม่ือปr 2564 เน่ืองจากยังได9รับแรงเสียดทานจากความไม*แน*นอน

ทางการเมือง การแพร*ระบาดของโรค COVID-19 การขาดแคลนกระแสเงินสด ตลอดจนบริการธนาคารและ

อินเทอรvเน็ตท่ีไม*เพียงพอ ท้ังน้ี WB ประเมินว*า การรัฐประหารสร9างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

และแนวโน9มเศรษฐกิจเมียนมายังน*าวิตก เพราะแม9บางภาคธุรกิจเร่ิมมีสัญญาณฟ��นตัว เช*น ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการผลิตและส*งออก รวมถึงภาคการก*อสร9าง แต*ยังไม*เพียงพอท่ีจะชดเชยความเสียหาย อีกท้ังค*าเงินจ§าต

ยังผันผวน ต9นทุนการผลิตสูงข้ึน ข9อจำกัดด9านการขนส*ง และการบริโภคน9อยลงจากการขาดสภาพคล*องทาง

การเงิน ซ่ึง WB คาดการณvว*าอัตราความยากจนจะเพ่ิมข้ึนเปYนสองเท*า และเศรษฐกิจมีขนาดเล็กลงกว*าเดิม 30% 

   อย*างไรก็ดี ปTจจัยเส่ียงท่ีเปYนอุปสรรคต*อการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมา คือ สถานการณv 

ความไม*แน*นอนทางการเมือง การแพร*ระบาดของโรค COVID-19 กฎระเบียบท่ีเข9มงวด ภาคการเงิน การธนาคาร

ไม*ทันสมัย ความไม*เช่ือม่ันของนักลงทุน และความเส่ียงท่ีประเทศผู9ให9 (Donor Countries) จะลดเงิน

สนับสนุนด9านการพัฒนาแก*เมียนมาเน่ืองจากปTญหาโรฮีนจาและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ภัยธรรมชาติ 

และปTจจัยจากภายนอก เช*น ความผันผวนของตลาดการเงินโลก ผลกระทบจากสงครามการค9า สงคราม 

รัสเซีย-ยูเครน และราคาน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีปรับตัวข้ึน 

 

  สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : จ§าต (Kyat)  

  อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารfสหรัฐ : 2,090.83 จ§าต : ดอลลารvสหรัฐ  

  อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 54.75 จ§าต : 1 บาท (27 ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปk 2565) 

ผลผลิตมวลรวมในประเทศ  (GDP) : 65,070 ล9านดอลลารvสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -18%   

รายได9เฉล่ียต*อหัวต*อปr : 1,187.2 ดอลลารvสหรัฐ  

แรงงาน : 24.92 ล9านคน 
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อัตราการว*างงาน : 2.2%  

ทุนสำรองระหว*างประเทศ : 5,646.41 ล9านดอลลารvสหรัฐ  

อัตราเงินเฟ�อ : 14.1% เพ่ิมข้ึนจากปr 2562 ซ่ึงอยู*ท่ี 8.8% 

ดุลการค9าระหว*างประเทศ : ขาดดุลการค9า 1,035 ล9านดอลลารvสหรัฐ  

มูลค*าการส*งออก : 16,929 ล9านดอลลารvสหรัฐ  

มูลค*าการนำเข9า : 17,964 ล9านดอลลารvสหรัฐ  

สินค9าส*งออกสำคัญ : ก§าซธรรมชาติ ข9าว ถ่ัว ทองแดง น้ำตาล เส้ือผ9า 

สินค9านำเข9าสำคัญ : ผลิตภัณฑvป£โตรเลียม น้ำมันปาลvม ส่ิงทอพิมพvลาย น้ำตาล รถบรรทุก ไขมันพืช  

ประเทศคู*ค9าสำคัญ : จีน ไทย สิงคโปรv อินเดีย ญ่ีปุ�น 

 

การทหาร  กองทัพเมียนมาเปYนสถาบันท่ีมีความสำคัญสูง มีภารกิจหลัก คือ การรักษาความสงบเรียบร9อย

ภายในประเทศ การเสริมสร9างเอกภาพและความม่ันคงของชาติ ปTจจุบันกองทัพเมียนมาพยายามเสริมสร9าง

ความเข9มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถให9ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค โดยมีเป�าหมายพัฒนากำลังพล

และยุทโธปกรณvต*าง ๆ ควบคู*กับการทำให9ท่ัวโลกยอมรับ ยุทโธปกรณvหลักจัดซ้ือจากรัสเซีย จีน และปากีสถาน 

รวมถึงผลิตเองเพ่ือใช9ในประเทศตามขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ  

  กองทัพเมียนมามีกำลังพลรวม 406,000 นาย แบ*งเปYน 3 เหล*าทัพ ได9แก*  

 ทบ. กำลังพล 375,000 นาย ยุทโธปกรณvหลักได9แก* ถ.หลัก 185 คัน ถ.เบา 105 คัน รถหุ9มเกราะ 

115 คัน รถลำเลียงพลหุ9มเกราะ (รสพ.) 431 คัน ป.ใหญ* 422 กระบอก ปรส.1,000 กระบอก จรวดขนาด 84 มม.

ประมาณ 1,000 กระบอก  

 ทร. กำลังพล 16,000 นาย หน*วยปฏิบัติการพิเศษ 800 นาย ไม*มีนาวิกโยธิน ยุทโธปกรณvหลัก 

ได9แก* เรือดำน้ำ2 ลำ เรือรบหลัก 5 ลำ เรือตรวจการณvใกล9ฝTUง 113 ลำ เรือปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก 18 ลำ 

เรือสนับสนุนการรบและส*งกำลังบำรุง 18 ลำ  

 ทอ. กำลังพล 15,000 นาย ยุทโธปกรณvหลัก ได9แก* บ.ขับไล* 63 เคร่ือง (MiG-29B/MiG-

29UB/F-7M) บ.โจมตี 22 เคร่ือง (A-5C) บ.ฝ�กติดอาวุธ/โจมตีเบา 82 เคร่ือง บ.ลาดตระเวนทางทะเล 6 เคร่ือง   

บ.ลำเลียง 22 เคร่ือง ฮ. 78 เคร่ือง (Mi2/Mi-35) และอากาศยานไร9คนขับ 45 เคร่ือง 

 

ปmญหาด#านความม่ันคง   

 ปTญหาความม่ันคงท่ีท9าทายรัฐบาล คือ 1) ปTญหาการสู9รบ โดยเฉพาะหลังการจัดต้ังกองกำลัง

ป�องกันประชาชน (PDF) ทำให9การสู9รบขยายตัวจากพ้ืนท่ีรัฐต*าง ๆ ของชนกลุ*มน9อย เข9าสู*เมืองขนาดใหญ*และ

พ้ืนท่ีภาคต*าง ๆ ซ่ึงเปYนพ้ืนท่ีอาศัยของชาวพม*าแท9  2) ปTญหาโรฮีนจาและสถานการณvความไม*สงบ 

ในรัฐยะไข* 3) ความไม*คืบหน9าในการดำเนินกระบวนการสันติภาพกับชนกลุ*มน9อย 3) การรักษาความสัมพันธv

ระหว*างรัฐบาลทหารกับกลุ*มการเมืองฝ�ายตรงข9าม 4) ความขัดแย9งทางศาสนาระหว*างกลุ*มพุทธหัวรุนแรงกับ 

ชาวมุสลิมในประเทศ 5) ปTญหาอาชญากรรม อาทิ การค9ายาเสพติด ค9ามนุษยv และค9าอาวุธ และ 6) ปTญหา 
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ด9านความสัมพันธvระหว*างประเทศ โดยเฉพาะเมียนมากับประเทศตะวันตกท่ีเส่ือมถอยลงหลังจากรัฐประหาร 

รวมถึงจุดยืนของรัฐบาลทหารเมียนมาท่ีท9าทายความเปYนเอกภาพภายในอาเซียนต*อการแก9ไขสถานการณv 

ในเมียนมา 

 

สมาชิกองคfกรระหว0างประเทศ ACMECS, ADB,  ARF, ASEAN, BIMSTEC, FAO, G-77, IAEA, IBRD, 

ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IHO, ILO, IMF, IMO, INTERPOL, ITU, NAM, NPT, OPCW, SEANWFZ, UN, 

UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO และ OPWC  

 

วิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี การศึกษาด9านวิทยาศาสตรvและเทคโนโลยีในเมียนมาเร่ิมเป£ดกว9างข้ึน    

โดยต้ังกระทรวงวิทยาศาสตรvและเทคโนโลยีเม่ือปr 2539 และมีสถาบันด9านเทคโนโลยีในสังกัดกรมวิทยาศาสตรv

และเทคโนโลยีท่ีเป£ดสอน 5 แห*ง ได9แก* สถาบันเทคโนโลยีย*างกุ9ง สถาบันเทคโนโลยีมัณฑะเลยv สถาบัน

วิทยาศาสตรvและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรvแปร สถาบันวิทยาศาสตรvและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรvย*างกุ9ง และสถาบัน

วิทยาศาสตรvและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรv มัณฑะเลยv  ต*อมาปr  2552 ได9ยกระดับโรงเรียนเทคนิคและ

สถาบันการศึกษาด9านเทคนิคระดับต่ำกว*าปริญญาตรีท่ัวประเทศ 53 แห*ง เปYนมหาวิทยาลัย 

 ปTจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรvและเทคโนโลยีของเมียนมาต9องการจะสร9างเคร่ืองปฏิกรณv

นิวเคลียรv เพ่ือนำเทคโนโลยีน้ีไปใช9ประโยชนvในด9านการแพทยv การเกษตร และปศุสัตวv ซ่ึงรัฐบาลพยายาม

ดำเนินการหลายแนวทางเพ่ือเตรียมการสำหรับโครงการน้ี เช*น กำหนดมาตรการป�องกัน/ควบคุมรังสีจาก

นิวเคลียรv ร*างกฎหมายต*อต9านการแพร*กระจายอาวุธนิวเคลียรv สร9างอุปกรณvสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียรv และ

พัฒนาบุคลากรให9มีความรู9ความเช่ียวชาญด9านเทคโนโลยีนิวเคลียรv โดยเมียนมาจะสร9างเคร่ืองปฏิกรณv

นิวเคลียรvเม่ืออุปกรณvโครงสร9างพ้ืนฐานสร9างแล9วเสร็จ ท้ังน้ี เมียนมาดำเนินการดังกล*าวด9วยความระมัดระวัง 

เพราะไม*ต9องการให9ต*างประเทศเข9าใจผิดในห9วงท่ีพัฒนาการทางการเมืองกำลังมีความคืบหน9า ขณะเดียวกัน

เมียนมาเปYนประเทศท่ี 191 ท่ีตกลงเข9าร*วมกับองคvการห9ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of 

Chemical Weapons-OPWC) เม่ือ ก.ค.2558 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม สนามบินส*วนใหญ*ใช9ประโยชนvร*วมกันท้ังฝ�ายทหารและพลเรือน ปTจจุบัน 

เมียนมามีสนามบินนานาชาติ 4 แห*ง ได9แก* สนามบินมิงกลาดอนในย*างกุ9ง สนามบินมัณฑะเลยv สนามบินเนปยีดอ 

และสนามบินเฮโฮในรัฐฉาน เมียนมามีแผนก*อสร9างสนามบินนานาชาติแห*งใหม*ท่ีเมืองหงสาวดี ภาคพะโค 

นอกจากน้ี เมียนมามีสนามบินภายในประเทศอีก 16 แห*ง ได9แก* มิงกลาดอนในภาคย*างกุ9ง เชียงตุง/ท*าข้ีเหล็ก/

ลาโช/เฮโฮ/สาด ในรัฐฉาน มะละแหม*ง/ทะวาย/มะริด/ปกเปr�ยน/เกาะสอง ในภาคตะนาวศรี ลอยก*อ ในรัฐคะยา 

ผาอัน ในรัฐกะเหร่ียง มยิตจีนา ในรัฐคะฉ่ิน สิตต*วย ในรัฐยะไข* และในภาคมัณฑะเลยv สายการบิน

ภายในประเทศ เช*น Myanmar Airways (MA/ของรัฐบาล) Yangon Airways Asian Wings และ Kanbawza 

สายการบินระหว*างประเทศ เช*น Myanmar Airways International (MAI) สายการบินท่ีบินท้ังในและ

ระหว*างประเทศ เช*น Air Bagan และ Air Mandalay 
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 เมียนมามีถนนเช่ือมพ้ืนท่ีทุกภาคระยะทาง 34,377 กม. ถนนส*วนใหญ*มีสภาพไม*ดีนัก 

เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณ ส*วนถนนท่ีสร9างและปรับปรุงใหม*ในระยะหลังหลายเส9นทางอยู*ในสภาพดี 

ส*วนใหญ*ก*อสร9างและปรับปรุงโดยความช*วยเหลือจากจีน และบริษัทก*อสร9างของชนกลุ*มน9อยท่ีเปYนพันธมิตร

กับรัฐบาล 

 ทางรถไฟยาว 5,031 กม. ประกอบด9วย 3 เส9นทางหลัก คือ สายเหนือ (ย*างกุ9ง-มัณฑะเลยv-

มิตจิน*า ย*างกุ9ง-มัณฑะเลยv-ลาโช ย*างกุ9ง-มัณฑะเลยv-เยอู) สายสามเหล่ียมปากแม*น้ำอิระวดี (ย*างกุ9ง-แปร) 

สายใต9 (ย*างกุ9ง-เมาะละแหม*ง-ทวาย)  

  เมียนมามีแผนจะขยายเส9นทางรถไฟอย*างต*อเน่ือง โดยเฉพาะเส9นทางสายยุทธศาสตรv 

ด9านตะวันออกไปยังด9านตะวันตก จากเมืองมูเซ (ด*านการค9าชายแดนเมียนมา-จีน)-เมืองลาโช-เมืองเชียงตุง 

ในรัฐฉานถึงเมืองสิตต*วยในรัฐยะไข* ด9านเหนือถึงด9านใต9สุดของประเทศจากเมืองปูเตาในรัฐคะฉ่ิน ถึงเกาะสอง

ในภาคตะนาวศรี ส*วนการคมนาคมทางน้ำในแม*น้ำสายต*าง ๆ ถือว*าสำคัญอย*างย่ิงต*อการดำเนินชีวิตของ     

ชาวเมียนมาและเศรษฐกิจของประเทศ  

  รัฐบาลเมียนมามีแผนก*อสร9างโครงการรถไฟฟ�าขนส*งมวลชนในเขตเมืองย*างกุ9ง (Yangon 

Urban Mass Rapid Transit-YUMRT) เม่ือปr 2563 ซ่ึงเปYนโครงการรถไฟฟ�าแบบ Sky Train เส9นทางแรกของ

ประเทศ และคาดว*าจะแล9วเสร็จพร9อมเป£ดใช9งานในปr 2570 โดยโครงการ YUMRT ประกอบด9วย 2 เส9นทาง 

คือ 1) เส9นทางทิศตะวันตกไปสู*ทิศตะวันออก (เมืองไหล*งvตายา-ถนนโตคองกะเล) ระยะทาง 25 กม. เช่ือมต*อ

กับรถไฟวงแหวนย*างกุ9ง และ 2) เส9นทางทิศเหนือไปสู*ทิศใต9 (ท*าอากาศยานนานาชาติย*างกุ9ง-เมืองดาลา) 

ระยะทาง 27 กม. โดยรัฐบาลญ่ีปุ�นมอบเงินกู9ยืมเพ่ือสนับสนุนการก*อสร9าง 

 ท*าเรือสำคัญ มี 7 แห*ง ได9แก* ท*าเรือย*างกุ9งและติลาวาในภาคย*างกุ9ง ท*าเรือสิตต*วยและ 

เจ9าผิวในรัฐยะไข* ท*าเรือเมาะละแหม*งในรัฐมอญ ท*าเรือทวายและเกาะสองในภาคตะนาวศรี  

 การส่ือสารและโทรคมนาคม รหัสโทรศัพทvประเทศ คือ 95 โทรศัพทvพ้ืนฐานมี 514,385 

เลขหมายโทรศัพทvเคล่ือนท่ี 48,728,399 เลขหมาย มีบริษัทให9บริการเครือข*ายสัญญาณโทรศัพทvเคล่ือนท่ี 

4 บริษัท คือ Myanmar Post and Telecommunications (MPT) ซ่ึงเปYนของภาครัฐ ท่ีเหลือเปYนการร*วมทุน

ระหว*างภาครัฐเมียนมากับต*างประเทศ ได9แก* ATOM ซ่ึงเปYนการร*วมทุนระหว*างบริษัท Shwe Byain Phyu 

Group ของเมียนมา กับบริษัท M1 Group ของเลบานอน ท่ีเข9าซ้ือกิจการต*อจาก Telenor ของนอรvเวยv เม่ือ 

ก.พ.2565  Ooredoo ของกาตารv และ Viettel Group ของเวียดนาม ปTจจุบัน เมียนมามีบริการ 4G LTE 

เฉพาะในย*างกุ9ง มัณฑะเลยv และเนปยีดอ และมีแผนจะขยายสัญญาณท้ัง 4G และ 3G ให9ครอบคลุม          

ท่ัวประเทศโดยเร็ว สำหรับจำนวนผู9ใช9อินเทอรvเน็ตมีแนวโน9มเพ่ิมข้ึนต*อเน่ือง ปTจจุบันมี 14,264,308 คน  

คิดเปYน 25.1% ของประชากรท้ังหมด ท้ังน้ี เมียนมาอยู*ระหว*างการพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศ  

โดยส*งดาวเทียมของตัวเองข้ึนประจำการเปYนดวงท่ี 2 ช่ือว*า MyanmarSat-2 เพ่ือยกระดับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการติดต*อส่ือสารร*วมกับดาวเทียม MyanmarSat-1  
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การเดินทาง รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให9นักท*องเท่ียวต*างชาติท่ีมีหนังสือเดินทางสามารถขอตรวจลงตรา

หนังสือเดินทาง ณ ช*องทางอนุญาตของด*าน ตม. (Visa on Arrival) ท่ีสนามบินนานาชาติมิงกลาดอน 

ในภาคย*างกุ9ง และสนามบินนานาชาติมัณฑะเลยv แบบไม*เสียค*าธรรมเนียมวีซ*า (Free-entry) จำนวน 

10 ประเทศ ได9แก* ประเทศในอาเซียนท้ังหมด (ยกเว9นมาเลเซีย) ญ่ีปุ�น และเกาหลีใต9 อนุญาตให9นักท*องเท่ียว

ต*างชาติขอ Visa on Arrival แบบเสียค*าธรรมเนียม จำนวน 8 ประเทศ ได9แก* จีน อินเดีย อิตาลี สเปน 

ออสเตรเลีย สวิตเซอรvแลนดv เยอรมนี และรัสเซีย ส*วนผู9ท่ีเดินทางประเภทธุรกิจและการประชุม/อบรม/ 

การวิจัย เมียนมาอนุญาตให9ขอ Visa on Arrival แบบเสียค*าธรรมเนียม จำนวน 54 ประเทศ (อาทิ สหรัฐฯ 

สหภาพยุโรป และประเทศอาเซียน) นักท*องเท่ียวต*างชาติท่ีได9รับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท

นักท*องเท่ียวสามารถพำนักในเมียนมาได9 30 วัน ประเภทธุรกิจสามารถพำนักในเมียนมาได9 70 วัน และ

ประเภทการประชุม/อบรม/การวิจัย สามารถพำนักในเมียนมาได9 28 วัน สำหรับไทยและเมียนมาได9จัดทำ

ข9อตกลงยกเว9นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาระหว*างกันสำหรับประชาชนท่ีเดินทางผ*านสนามบิน

นานาชาติ (ระยะเวลาพำนักไม*เกิน 14 วัน) โดยมีผลต้ังแต* 11 ส.ค.2558  

 นักท*องเท่ียวไทยสามารถเดินทางไปเมียนมาด9วยสายการบินไทย นกแอรv แอรvเอเชีย บางกอก

แอรvเวยv ไลออนแอรv Myanmar Airways International (MAI) ใช9เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ส*วนการเดินทาง

ไปยังเมืองต*าง ๆ ในประเทศ สามารถเดินทางโดยรถยนตv (แต*สภาพถนนยังไม*ดีนัก) และเคร่ืองบิน

ภายในประเทศหรือรถไฟ (แต*ไม*สะดวกและใช9เวลานาน) 

 

สถานการณfสำคัญท่ีน0าติดตาม 

1) สถานการณvความไม*สงบในเมียนมา สร9างความตึงเครียดและรุนแรงต*อเน่ือง หลังจาก 

กองทัพเมียนมายึดอำนาจ เม่ือ 1 ก.พ.2564 ทำให9เกิดการชุมนุมประท9วงท่ัวประเทศและกลุ*มต*อต9าน SAC 

จัดต้ังกองกำลังป�องกันประชาชน (PDF) ข้ึนต*อสู9กับกองทัพเมียนมา ขณะท่ีรัฐบาลเอกภาพแห*งชาติ (NUG) 

และอดีตสมาชิกพรรค NLD ท่ีสูญเสียอำนาจและมีความเช่ือมโยงกับกลุ*ม PDF ออกมาเคล่ือนไหวต*อต9าน SAC 

ท้ังภายในประเทศและต*างประเทศ  

   2) การเลือกต้ังท่ัวไปในเมียนมา ประธาน SAC ให9คำม่ันว*าจะจัดการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังใหม*

และยกเลิกการบังคับใช9สถานการณvฉุกเฉินภายใน ส.ค.2566 โดยย้ำถึงการเลือกต้ังแบบหลายพรรคการเมือง 

(multi-party election) และการสร9างชาติภายใต9ระบอบประชาธิปไตยและการเปYนสหพันธรัฐ  

   3) การเจรจาสันติภาพระหว*างรัฐบาลทหารเมียนมากับชนกลุ*มน9อย ซ่ึงเปYนนโยบายหลักท่ี

รัฐบาลเมียนมามุ*งม่ันผลักดันให9เกิดความคืบหน9า โดยเฉพาะการหารือเร่ืองการจัดต้ังระบอบสหพันธรัฐ 

การปราบปรามกองกำลังของชนกลุ*มน9อย และการแบ*งสรรอำนาจการปกครองหรือผลประโยชนvในพ้ืนท่ี 

   4) วิกฤตเศรษฐกิจในเมียนมา ภายหลังการยึดอำนาจรัฐบาลเมียนมาเผชิญวิกฤตรุมเร9า

รอบด9านทั้งการเมืองภายในประเทศ การเมืองระหว*างประเทศ ความม่ันคง การแพร*ระบาดของ COVID-19 

รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแบบเฉพาะเจาะจงจากประเทศตะวันตก นำโดยสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร 



ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

11 

และสหภาพยุโรป ซ่ึงส*งผลให9ระบบเศรษฐกิจเมียนมาได9รับผลกระทบอย*างรุนแรงในวงกว9าง เฉพาะอย*างย่ิง  

ต*อประชาชนชาวเมียนมา  

  5) ปTญหาโรฮีนจาในรัฐยะไข*และความขัดแย9งทางศาสนา ระหว*างชาวเมียนมาหัวรุนแรงท่ีนับ

ถือศาสนาพุทธกับชาวมุสลิมในเมียนมา เปYนประเด็นท่ีองคvการระหว*างประเทศด9านสิทธิมนุษยชนให9ความสนใจ 

รวมถึงประเทศมหาอำนาจอย*างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และกลุ*มประเทศมุสลิม ท่ีนำประเด็นการละเมิด      

สิทธิชาวโรฮีนจาโจมตีภาพลักษณvรัฐบาลเมียนมามาอย*างต*อเน่ือง  

    6) ความเคล่ือนไหวของประเทศมหาอำนาจในเมียนมา กลุ*มท่ีสนับสนุน SAC โดยเฉพาะจีน

และรัสเซียขยายอิทธิพลในเมียนมามากข้ึนในหลายมิติ ท้ังด9านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ขณะท่ี

ประเทศตะวันตกนำโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ลดระดับความสัมพันธvและดำเนินมาตรการเพ่ือกดดัน SAC 

และเรียกร9องให9ทุกฝ�ายสนับสนุนเมียนมากลับคืนสู*ความเปYนประชาธิปไตย ขณะเดียวกันยังอยู*เบ้ืองหลัง     

การเคล่ือนไหวของกลุ*มต*อต9าน SAC หลายกลุ*มเช*นกัน โดยจุดมุ*งหมายสำคัญเพ่ือต*อต9านการขยายอิทธิพล

ของจีนและรัสเซียในเมียนมาและภูมิภาค ขณะท่ีประเทศท่ียังหลีกเล่ียงแสดงท*าทีสนับสนุนฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 

เช*น อินเดีย และญ่ีปุ�น พยายามประสานประโยชนvกับทุกฝ�ายเพ่ือรักษาผลประโยชนvในเมียนมา 

 

ความสัมพันธfไทย-เมียนมา 

 สถาปนาความสัมพันธvทางการทูตเม่ือ 24 ส.ค.2491 ความสัมพันธvอยู*ในระดับดีและใกล9ชิด

กันท้ังในระดับรัฐบาล กองทัพ และประชาชน โดยไทยดำเนินนโยบายท่ีเปYนมิตรและให9ความช*วยเหลือ 

ด9านต*าง ๆ แก*เมียนมา เช*น ความช*วยเหลือด9านการพัฒนา การอำนวยความสะดวกในกระบวนการสันติภาพ 

และความช*วยเหลือด9านมนุษยธรรม เช*น ห9วงท่ีเมียนมาประสบภัยพิบัติ ขณะท่ีเมียนมาให9ความสำคัญ 

อย*างมากกับการกระชับความสัมพันธvกับประเทศเพ่ือนบ9านรวมถึงไทย โดยท้ังสองประเทศต*างยึดถือนโยบาย

ไม*แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน ท้ังน้ี ความสัมพันธvไทย-เมียนมามีแนวโน9มเติบโตอย*างต*อเน่ือง 

ท้ังในด9านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงมีการแลกเปล่ียนการเยือนในทุกระดับอย*าง

สม่ำเสมอ   

 ด9านการเมืองและความม่ันคง ไทยและเมียนมามีกลไกความร*วมมือทวิภาคีสำคัญ คือ 

คณะกรรมาธิการร*วม (Joint Commission on Bilateral Cooperation-JC) คณะกรรมการเขตแดนร*วม (Joint 

Boundary Committee-JBC) คณะกรรมการชายแดนส*วนภูมิภาค (Regional Border Committee-RBC) 

และคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee-HLC) ของฝ�ายทหาร ซ่ึงเปYนเวทีสำคัญในการหารือ

ประเด็นความม่ันคงตามแนวชายแดนจากการท่ีไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมา 2,401 กม. ทำให9ไทยได9รับ

ผลกระทบจากปTญหาความไม*สงบภายในเมียนมา เช*น ปTญหาผู9หนีภัยจากการสู9รบชาวเมียนมากว*า 98,000 คน 

ในไทย ปTญหายาเสพติด การค9ามนุษยv การหลบหนีเข9าเมืองของแรงงานเมียนมาและชาวมุสลิมโรฮีนจา รวมถึง

ปTญหาอาชญากรรมข9ามชาติ   

   เศรษฐกิจเมียนมาท่ียังเผชิญภาวะถดถอยและแรงงานขาดโอกาสการจ9างงานจะเปYนปTจจัย

สำคัญท่ีกระตุ9นให9เกิดการลักลอบเข9าเมืองไทยหรือลักลอบทำงานผิดกฎหมายในไทยมากข้ึน เน่ืองจาก 
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ชาวเมียนมาต9องการมีงานทำและคุณภาพชีวิตท่ีดีกว*า ขณะท่ีไทยมีปTจจัยดึงดูดสำคัญคือ การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ 

ความต9องการแรงงานข9ามชาติกว*า 800,000 คน ตามการประเมินของสภาอุตสาหกรรมแห*งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) หรือการมีเครือข*ายญาติพ่ีน9องท่ีจะสามารถช*วยเหลือหรือพ่ึงพาได9 โดยชาวเมียนมาท่ีลักลอบเข9าไทย 

มีต9นทางจากท้ังพ้ืนท่ีช้ันใน เช*น ภาคย*างกุ9ง ภาคพะโค และพ้ืนท่ีชายแดนในเขตชาติพันธุv ส*วนใหญ*ว*าจ9าง

ขบวนการนำพาคนเข9าเมืองผิดกฎหมาย จุดท่ีต9องระวังเปYนพิเศษ คือ ชายแดนด9าน จ.เชียงราย จ.ตาก 

จ.กาญจนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธv และ จ.ระนอง  

 ด9านเศรษฐกิจ เมียนมาเปYนคู*ค9าอันดับ 19 ของไทย ส*วนไทยเปYนคู*ค9าอันดับ 2 ของเมียนมา 

รองจากจีน มูลค*าการค9าปr 2565 (ม.ค.-ก.ย.2565) อยู*ท่ี 215,696 ล9านบาท โดยมีมูลค*าการส*งออก 124,314 

ล9านบาท มูลค*าการนำเข9า 91,381 ล9านบาท ซ่ึงไทยเปYนฝ�ายได9เปรียบดุลการค9า 32,933 ล9านบาท แต*ลดลง

จากปr 2564 ซ่ึงมีมูลค*าการค9า 226,172 ล9านบาท สินค9าหลักท่ีไทยส*งออกไปเมียนมา ได9แก* น้ำมันสำเร็จรูป 

เคร่ืองด่ืม เคมีภัณฑv เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย เคร่ืองสำอาง ข9าวสาลี รถยนตv รถจักรยานยนตvและ

ส*วนประกอบ เหล็ก และเคร่ืองจักรกลและส*วนประกอบ สินค9าหลักท่ีไทยนำเข9าจากเมียนมา ได9แก* 

ก§าซธรรมชาติ พืชและผลิตภัณฑvจากพืช เน้ือสัตวvสำหรับการบริโภค สินแร*โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑv 

โค กระบือ สุกร ผัก ผลไม9 เหล็ก สัตวvน้ำแปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป ไม9ซุง ไม9แปรรูปด9านการลงทุน ปTจจุบัน 

ไทยเปYนผู9ลงทุนอันดับ 3 ของเมียนมา รองจากสิงคโปรvและจีน โดยมีมูลค*าการลงทุนรวม 4,990 ล9านดอลลารv

สหรัฐ สาขาการลงทุนสำคัญ ได9แก* พลังงาน การผลิต ประมง และปศุสัตวv ผู9ลงทุนรายใหญ* อาทิ ปตท.สผ. 

การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห*งประเทศไทย (กฟผ.) อิตาเลียนไทย ซีพี และเครือซิเมนตvไทย 

 ด9านพลังงาน ไทยนำเข9าก§าซธรรมชาติจากเมียนมามากกว*า 20% ของปริมาณการใช9ในไทย 

โดยเม่ือปr 2564 นำเข9ามูลค*า 54,991.81 ล9านบาท ส*วนช*วง ม.ค.-ก.ย.2565 นำเข9ามูลค*า 59,334.94 ล9านบาท 

เมียนมามีแหล*งผลิตท่ีสำคัญ คือ ยาดานา เยตากุน และซอติก9า อย*างไรก็ดี เมียนมาลดสัดส*วนการขาย 

ก§าซธรรมชาติให9ไทยในระยะหลัง เน่ืองจากความต9องการบริโภคในประเทศมากข้ึนจากนโยบายปฏิรูป

เศรษฐกิจ ท้ังน้ี ไทยและเมียนมาลงนามบันทึกความเข9าใจ (MOU) 2 ฉบับ เม่ือ มิ.ย.2558 ว*าด9วยความร*วมมือ

ด9านพลังงานและความร*วมมือด9านไฟฟ�า ซ่ึงครอบคลุมถึงความร*วมมือด9านป£โตรเลียม ต้ังแต*การสำรวจ 

การผลิต จนถึงการพัฒนาการกล่ันน้ำมัน และผลิตป£โตรเคมี  

 

-------------------------------------------- 
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พล.อ.อาวุโส มินอองไลงf 

(Senior General Min Aung Hlaing) 

 

ตำแหน0ง   ประธานสภาบริหารแห*งรัฐ (SAC) 

 ผู9บัญชาการทหารสูงสุด 

    นายกรัฐมนตรี 

 

เกิด    3 ก.ค.2499 (อายุ 67 ปr/ปr 2566) ท่ี จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี 

 

เช้ือชาติ    เมียนมา 

 

ศาสนา    พุทธ 

 

สถานภาพ สมรสกับดอวvจูจูละ (Daw Kyu Kyu Hla) มีบุตรธิดารวม 2 คน เปYนบุตรสาว 

1 คน ช่ือ Khin Thiri Thet Mon) และบุตรชาย 1 คน ช่ือ Aung Pyae 

Sone 

 

การศึกษา - ศึกษาด9านกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยย*างกุ9ง ก*อนเข9าศึกษาโรงเรียนนายร9อย

ทหารเมียนมา (DSA) 

  - สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร9อย DSA รุ*นท่ี 19  (เข9าศึกษาปr 2517) 

ประวัติการทำงาน  

ไม*ระบุปr             - เคยเปYนผู9บัญชาการกองพลทหารราบเบา 44 (เมืองตะโถ*ง รัฐมอญ) และ 

   ผู9บัญชาการภาคทหารบกตะวันตก   

ปr 2545    - ผู9บัญชาการภาคทหารบกสามเหล่ียม  

ปr 2551    - ผู9บัญชาการสำนักงานปฏิบัติการพิเศษ BSO-2 (พ้ืนท่ีรัฐฉานและรัฐคะยา) 

ปr 2552    - เล่ือนยศเปYน พล.ท.  
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ปr 2553    - เสนาธิการทหารร*วมสามเหล*าทัพ (ต*อจาก พล.อ.ฉ*วยมาน) 

ปr 2554    - เล่ือนยศเปYน พล.อ. และข้ึนเปYนผู9บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา  

ปr 2555    - เล่ือนยศเปYน พล.อ.รองอาวุโส  

ปr 2556    - เล่ือนยศเปYน พล.อ.อาวุโส 

ปr 2559    - ได9รับการขยายอายุราชการในตำแหน*งผู9บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา 5 ปr  

ทำให9จะเกษียณราชการในปr 2564 

1 ก.พ.2564 - พล.อ.อาวุโส มินอองไลงv ผบ.ทสส. ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาล

พรรค NLD 

 

----------------------------------------- 
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สภาบริหารแห0งรัฐ  

(State Administration Council-SAC) 

 

ประธาน SAC       Senior General Min Aung Hlaing  

รองประธาน SAC      Vice Senior General Soe Win  

สมาชิก SAC       General Mya Tun Oo  

สมาชิก SAC       Admiral Tin Aung San  

สมาชิก SAC       General Maung Maung Kyaw  

สมาชิก SAC       Lieutenant General Moe Myint Tun  

สมาชิก SAC       Mahn Nyein Maung  

สมาชิก SAC       Thein Nyunt  

สมาชิก SAC       Khin Maung Swe  

สมาชิก SAC       Jeng Phang Naw Taung  

สมาชิก SAC       Moung Har  

สมาชิก SAC       Sai Lone Saing  

สมาชิก SAC       Saw Daniel  

สมาชิก SAC      Banyar Aung Moe  

สมาชิก SAC       Lieutenant-General Soe Htut  

สมาชิก SAC       Shwe Kyein  

เลขานุการ SAC       Lieutenant-General Aung Lin Dwe  

เลขานุการร*วม SAC      Lieutenant-General Ye Win Oo  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

16 

คณะรัฐมนตรีเมียนมา 

 

นายกรัฐมนตรี      Senior General Min Aung Hlaing   

รองนายกรัฐมนตรี     Vice Senior General Soe Win   

รมว.กระทรวงกลาโหม      General Mya Tun Oo 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Lieutenant General Soe Thut   

รมว.กระทรวงการต*างประเทศ       U Wunna Maung Lwin    

รมว.สำนักรัฐบาลสหภาพ     Lieutenant General Yar Pyae                   

รมว.กระทรวงกิจการชายแดน    Lieutenant General Tun Tun Naung  

รมว.กระทรวงการวางแผนและการคลัง   U Win Shein       

รมว.กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธvทางเศรษฐกิจกับ  Dr. Kan Zaw 

ต*างประเทศ     

รมว.กระทรวงความร*วมมือระหว*างประเทศ   U Ko Ko Hlaing                              

รมว.กระทรวงกิจการกฎหมายและอัยการสูงสุด  Dr. Thida Oo              

รมว.กระทรวงสารสนเทศ     U Maung Maung Ohn    

รมว.กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม   U Ko Ko                   

รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตวv และชลประทาน  U Tin Thut Oo         

รมว.กระทรวงสหกรณvและการพัฒนาชนบท   U Hla Moe    

รมว.กระทรวงคมนาคมและการส่ือสาร   General Tin Aung San                       

รมว.กระทรวงอนุรักษvทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล9อม U Khin Maung Yee      

รมว.กระทรวงการไฟฟ�า     U Thaung Han     

รมว.กระทรวงพลังงาน     U Myo Myint Oo    

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม    Dr. Charlie Than    

รมว.กระทรวงการตรวจคนเข9าเมืองและประชากร  U Myint Kyrain        

รมว.กระทรวงแรงงาน     Dr. Pwong San    

รมว.กระทรวงพาณิชยv     U Aung Naing Oo    

รมว.กระทรวงการศึกษา     Dr. Nyunt Pe     

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรvและเทคโนโลยี   Dr. Myo Thein Kyaw     

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Dr. Thak Khaing Win    

รมว.กระทรวงกิจการกีฬาและเยาวชน   U Min Thein Zan             

รมว.กระทรวงการก*อสร9าง    U Shwe Lay      

รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกขv และ  Dr.Thet Thet Khaing 

การต้ังถ่ินฐาน 



ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

17 

รมว.การท*องเท่ียวและโรงแรม    Dr. Htay Aung                     

รมว.กระทรวงกิจการชาติพันธุv    U Saw Tun Aung Myint     

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     U Zaw Than Lin     

 

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

 (ต.ค.2565) 


