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เมืองหลวง  เคียฟ (Kiev) 

 

ท่ีต้ัง  อยู/ในยุโรปตะวันออก ติดกับทะเลดำ ต้ังอยู/ระหว/างโปแลนดF โรมาเนีย และมอลโดวาทาง

ตะวันตก กับรัสเซียทางตะวันออก มีพ้ืนท่ี 603,550 ตร.กม. ขนาดใหญ/เปUนอันดับ 2 ในยุโรป รองจากรัสเซีย 

และประมาณ 1.2 เท/าของไทย แบ/งเปUนพ้ืนดิน 579,330 ตร.กม. และพ้ืนน้ำ 24,220 ตร.กม. มีพรมแดนทางบก

ยาว 5,581 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ จรดพรมแดนรัสเซียและเบลารุส  

 ทิศตะวันออก จรดพรมแดนรัสเซีย 

 ทิศใต̀ ติดทะเลดำและทะเลอาซอฟ 

 ทิศตะวันตก จรดพรมแดนโปแลนดF สโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย และมอลโดวา 
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ภูมิประเทศ  พ้ืนท่ีส/วนใหญ/เปUนท่ีราบลุ/ม อุดมสมบูรณF ทางตะวันตกมีเทือกเขา Carpathians ทางใต̀สุด

เปUนคาบสมุทรไครเมีย และมีแม/น้ำสำคัญ ๆ ของทวีปยุโรปไหลผ/าน ได̀แก/ แม/น้ำดนีเปอรF แม/น้ำดนีสเตอรF และ

แม/น้ำดานูบ ซ่ึงไหลลงสู/ทะเลดำ 

 

ภูมิอากาศ อบอุ/นแบบภาคพ้ืนทวีป มี 4 ฤดู ยกเว̀นบริเวณชายฝqrงทะเลแถบคาบสมุทรไครเมียทางตอนใต̀ 

ซ่ึงมีอากาศแบบเมดิเตอรFเรเนียน ฤดูหนาวพ้ืนท่ีบริเวณภายในประเทศมีอากาศหนาวเย็นกว/าพ้ืนท่ีบริเวณ

ชายฝqrงทะเลดำ 

 

ประชากร  43,101,734 ล̀านคน (ธ.ค.2565) ประกอบด̀วย ยูเครน 77.8% รัสเซีย 17.3% เบลารุส 0.6% 

มอลโดวา 0.5% ไครเมียตาตารF 0.5% บัลแกเรีย 0.4% ฮังการี 0.3% โรมาเนีย 0.3% โปล 0.3% ยิว 0.2% 

และอ่ืน ๆ 1.8%  

 

รายละเอียดประชากร อัตราส/วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปy) 16.16% วัยรุ/น (15-24 ปy) 

9.28% วัยทำงาน (25-54 ปy) 43.66% วัยเร่ิมชรา (55-64 ปy) 13.87% และวัยชรา (65 ปyข้ึนไป) 17.03% 

อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 73.18 ปy อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 68.51 ปy อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 78.15 ปy     

อัตราการเกิด 9.23/1,000 คน อัตราการตาย 13.9/1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร -0.49% 

 

ศาสนา  คริสตFนิกายออรFทอดอกซFกว/า 80% (แยกย/อยหลายกลุ/ม เช/น นิกาย Ukrainian Orthodox 

เขตปกครองของพระราชาคณะ Kyiv Patriarchate 44% นิกาย Ukrainian Orthodox เขตปกครองพระราชาคณะ 

Moscow Patriarchate 20% นิกาย Ukrainian Greek Catholic 11% และนิกาย Ukrainian Autocephalous 

Orthodox 2.4%) นิกายโรมันคาทอลิก 17% นิกายโปรเตสแตนตF ยิว อิสลาม และอ่ืน ๆ  

 

ภาษา  ภาษายูเครนหรือ Little Russian (ตระกูลภาษาสลาฟ) เปUนภาษาราชการ มีผู̀ใช̀ 67.5% 

ภาษารัสเซีย 29.6% และภาษาอ่ืน ๆ 2.9% (เช/น ไครเมียตาตารF มอลโดวา โรมาเนีย และฮังการี)  

 

การศึกษา  อัตราการรู̀หนังสือ 99.8% 

 

การก0อต้ังประเทศ  ยูเครนต/อสู̀เรียกร̀องการปกครองตนเองมาต้ังแต/ปy 2460 แต/สหภาพโซเวียตปราบปราม 

และกลายเปUนส/วนหน่ึงของสหภาพโซเวียต นโยบายเป�ดกว̀างทางการเมืองของประธานาธิบดีมิคาอิล กอรFบาชอฟ 

ส/งผลให̀เกิดกระแสการเรียกร̀องสิทธิการปกครองตนเองในยูเครน จนมีการประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต

เม่ือ 24 ส.ค.2534 และจัดลงประชามติให̀ยูเครนประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต เม่ือ 1 ธ.ค.2534  

 

วันชาติ 24 ส.ค. (ปy 2534) วันประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต 
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การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเปUนประมุขของรัฐ มาจาก

การเลือกต้ังโดยตรง วาระดำรงตำแหน/ง 5 ปy มีรัฐธรรมนูญเม่ือ 28 มิ.ย.2539 และปรับแก̀ไขเม่ือปy 2547 ปy 2553 

และปy 2558 แบ/งเขตการปกครองเปUน 24 แคว̀น (provinces) 1 สาธารณรัฐปกครองตนเอง และ 2 เทศบาลนคร 

(municipalities)   

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีโวโลดีมีรF เซเลนสกี เข̀าพิธีสาบานตนรับตำแหน/งประธานาธิบดี

ยูเครนคนท่ี 6 (สืบแทนประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโก) เม่ือ 20 พ.ค.2562 หลังชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดี

ยูเครน รอบท่ี 2 เม่ือ 21 เม.ย.2562 ด̀วยคะแนนเสียง 73.22% ขณะท่ีประธานาธิบดีโปโรเชนโกได̀คะแนนเสียง 

24.45% (การเลือกต้ังรอบแรกจัดข้ึนเม่ือ 31 มี.ค.2562 มีผู̀สมัครรวม 39 คน) การเลือกต้ังประธานาธิบดีเปUน

การเลือกต้ังโดยตรง วาระละ 5 ปy การเลือกต้ังคร้ังถัดไปจะมีข้ึนใน มี.ค.2567 สำหรับนายกรัฐมนตรีมาจาก

การแต/งต้ังของประธานาธิบดี โดยต̀องผ/านการรับรองจากสภาสูงสุด (Verkhovna Rada) นรม. ทำหน̀าท่ีในการ

แต/งต้ังคณะรัฐมนตรี ซ่ึงต̀องผ/านความเห็นชอบจากสภาสูงสุดเช/นกัน นายกรัฐมนตรีคนปqจจุบันคือ นาย Denys 

Shmyhal เข̀ารับตำแหน/งเม่ือ 4 มี.ค.2563  

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียว คือ สภาสูงสุด (Verkhovna Rada) มีสมาชิก 450 คน (ก่ึงหน่ึง

มาจากเลือกต้ังโดยตรง และอีกก่ึงหน่ึงเปUนแบบสัดส/วน) วาระละ 5 ปy เน่ืองจากรัสเซียผนวกไครเมียและพ้ืนท่ี

บางส/วนในภาคตะวันออกของยูเครนยังไม/สงบ ทำให̀ขาดสมาชิกรัฐสภารวม 27 ท่ีน่ัง โดยพรรคการเมือง       

ท่ีได̀รับเลือกต้ังคร้ังล/าสุดเม่ือ 21 ก.ค.2562 ได̀แก/ พรรค Servant of the People (43.2%) ได̀ 254 ท่ีน่ัง 

พรรค Opposition Platform for Life (13.1%) ได̀ 43 ท่ีน่ัง พรรค Batkivshchyna หรือ Fatherland (8.2%) ได̀ 

26 ท่ีน่ัง พรรค European Solidarity (8.1%) ได̀ 25 ท่ีน่ัง พรรค Holos หรือ Voice (5.8%) ได̀ 20 ท่ีน่ัง 

และอ่ืน ๆ (21.6%) ได̀แก/ พรรค Opposition Bloc 6 ท่ีน่ัง พรรค Samopomich 1 ท่ีน่ัง พรรค Svoboda 1 ท่ีน่ัง 

พรรคอ่ืน 2 ท่ีน่ัง และผู̀สมัครอิสระ 46 ท่ีน่ัง ส/วนการเลือกต้ังคร้ังถัดไปจะจัดข้ึนภายใน ก.ค.2567  

 ฝ�ายตุลาการ : ใช̀ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) มีศาลฎีกา (Supreme Court of Ukraine-SCU) 

ประกอบด̀วย ผู̀พิพากษา 100 คน ประจำศาลแพ/ง ศาลอาญา ศาลพาณิชยF และศาลปกครอง ส/วนศาลรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด̀วยผู̀พิพากษา 18 คน และศาลต/อต̀านการทุจริตระดับสูง ประกอบด̀วย ผู̀พิพากษา 39 คน ซ่ึงเป�ด

ดำเนินการเม่ือ ก.ย.2562 ขณะเดียวกัน ศาลพิเศษถูกยกเลิกหลังมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของยูเครน 

โดยประธานาธิบดีเซเลนสกีลงนามในกฤษฎีกาเม่ือ พ.ย.2562 

 พรรคการเมืองสำคัญ ได̀แก/ 1) พรรค Batkivshchyna (Fatherland) ของนาง Yulia Tymoshenko 

อดีต นรม.หญิงคนแรกของยูเครน 2) พรรค European Solidarity ของอดีตประธานาธิบดีโปโรเชนโก 3) พรรค Holos 

(Voice) ของนาย Sviatoslav Vakarchuk 4) พรรค Opposition Bloc หรือ OB ของนาย Evgeny Murayev 

5) พรรค Opposition Platform-For Life ของนาย Yuriy Boyko และนาย Vadim Rabinovich 6) พรรค Radical 

ของนาย Oleh Lyashko 7) พรรค Samopomich (Self Reliance) ของนาย Andriy Sadovyy 8) พรรค Servant 

of the People ของนาย Oleksandr Kornienko รองประธานคนท่ี 1 รัฐสภายูเครน และ 9) พรรค Svoboda 

(Freedom) ของนาย Oleh Tyahnybok   
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เศรษฐกิจ ยูเครนมีพ้ืนท่ีกว̀างใหญ/และมีดินอุดมสมบูรณFเหมาะแก/การเพาะปลูก จึงเปUนหน่ึงในประเทศ  

ผู̀ส/งออกธัญพืชสำคัญของโลก คิดเปUนสัดส/วนประมาณ 16% จากข̀อมูลคณะกรรมการสหภาพยุโรประบุว/า 

ยูเครนครองตลาดข̀าวสาลีโลก 10% ข̀าวโพด 15% และข̀าวบารFเลยF 13%  แต/สถานการณFการสู̀รบกับรัสเซีย

ส/งผลให̀การส/งออกธัญพืชของยูเครนอยู/ท่ี 5.291 ล̀านตัน ลดลง 48.6% ในปy 2565/2566 โดยการส/งออก

ข̀าวโพดอยู/ท่ี 3.17 ล̀านตัน ข̀าวสาลี 1.65 ล̀านตัน และข̀าวบารFเลยF 447,000 ตัน  

  ธนาคารโลก (World Bank-WB) คาดการณFการฟ¡¢นตัวทางเศรษฐกิจยูเครนปy 2564 ยังไม/ดีข้ึน 

เน่ืองจากผลกระทบจากโรค COVID-19 และปqญหานโยบายทางเศรษฐกิจ โดย WB ส/งเสริมยูเครนดำเนินการ

ภายใต̀กรอบการปฏิรูปประเทศห̀วงปy 2565-2569 หรือ Country Partnership Framework (CPF) พร̀อมให̀

คำปรึกษากับท้ังรัฐบาล สถาบันการเงินระหว/างประเทศ ภาคประชาสังคม และตัวแทนภาคเอกชน เพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางท่ี WB สามารถช/วยเหลือเพ่ิมเติม 

(เร่ิมกระบวนการเม่ือ ก.ย.2564) ท้ังน้ี สถานการณFเศรษฐกิจยูเครนมีแนวโน̀มลดลงต/อเน่ืองจากภาวะสงคราม 

โดยปy 2565 ประชากรท่ีมีรายได̀ต่ำกว/าเส̀นความยากจน อาจสูงถึง 60% เพ่ิมข้ึนจาก 18% เม่ือปy 2564 และ 

WB ประเมินว/า ผลิตภัณฑFมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปy 2565 จะหดตัวลง 35% ประชากร 14 ล̀านคนต̀อง

อพยพออกนอกประเทศเน่ืองจากภาวะสงคราม รวมท้ังต̀องใช̀งบประมาณอย/างน̀อย 349,000 ล̀านดอลลารFสหรัฐ

ในการฟ¡¢นฟูสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ   

  นอกจากน้ี ยูเครนมีศักยภาพด̀านอุตสาหกรรมหนัก แม̀ต̀องพ่ึงพาการนำเข̀าพลังงานจาก

ต/างประเทศเพ่ือให̀เพียงพอกับความต̀องการในประเทศ โดยเฉพาะจากรัสเซีย ทำให̀ยูเครนประสบปqญหา  

ความม่ันคงด̀านพลังงาน รวมท้ังประสบปqญหาทางเศรษฐกิจเม่ือมีปqญหาขัดแย̀งกับรัสเซีย เน่ืองจากยูเครน

พ่ึงพารายได̀จากการนำเข̀าก¦าซธรรมชาติจากรัสเซียเพ่ือส/งออกผ/านท/อส/งไปยุโรป (ยุโรปนำเข̀าก¦าซรัสเซียผ/าน

ท/อส/งยูเครนกว/า 40%) ก/อนหน̀าน้ี ยูเครนมีปqญหาขัดแย̀งกับรัสเซียเก่ียวกับก¦าซธรรมชาติท้ังการค̀างชำระหน้ี

และราคาท่ีตกลงกันไม/ได̀ ทำให̀รัสเซียระงับการส/งออกก¦าซธรรมชาติให̀ยูเครนหลายคร้ัง เช/น เม่ือปy 2549 และ      

ปy 2552 จนส/งผลกระทบต/อผู̀บริโภคในยุโรป และมีความขัดแย̀งกันกรณีก¦าซธรรมชาติบ/อยคร้ังข้ึนต้ังแต/ปy 2557 

โดยยูเครนเปUนประเทศหน̀าด/านระหว/างรัสเซียกับสหภาพยุโรป (EU) เฉพาะอย/างย่ิงการเปUนเส̀นทางหลักในการ

ขนส/งน้ำมันจากรัสเซียเข̀าสู/ยุโรป มีเมือง Odessa เปUนเมืองท/าท่ีสำคัญท่ีสุดของยูเครน และเปUนศูนยFกลาง        

การเดินเรือหลักในยุโรปตะวันออกเฉียงใต̀และคาบสมุทรบอลข/าน อย/างไรก็ดี รัสเซีย ยูเครน และคณะกรรมาธิการ

ยุโรป (European Commission-EC) มีแผนลงนามข̀อตกลงความร/วมมือขนส/งก¦าซธรรมชาติจากรัสเซียไป

ยุโรปผ/านยูเครน เร่ิมบังคับใช̀ใน 1 ม.ค.2563 ซ่ึงเปUนการสร̀างความม่ันคงด̀านพลังงานในยุโรประยะยาว ปqจจุบัน 

(มิ.ย.2565) ข̀อมูลของศูนยFควบคุมระบบส/งก¦าซของยูเครน (Gas Transmission System Operator of Ukraine) 

ระบุว/า ก¦าซธรรมชาติจากโปแลนดFไปฮังการีผ/านยูเครนประมาณวันละ 3 ล̀านลูกบาศกFเมตร ต้ังแต/กลาง พ.ค.2565 

มีการส/งก¦าซผ/านยูเครนอย/างน̀อยวันละ 1 ล̀านลูกบาศกFเมตร บ/งช้ีความสำคัญของยูเครนในการเปUนทางผ/าน

ก¦าซไปยังพ้ืนท่ี ตต. และทางใต̀ของยุโรป ปqจจุบันรัสเซียส/งก¦าซผ/านยูเครนเฉล่ียอย/างน̀อยวันละ 40 ล̀าน
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ลูกบาศกFเมตร ลดลงจากปริมาณในสัญญาท่ีกำหนด 109 ล̀านลูกบาศกFเมตร โดยก/อนหน̀าน้ี เม่ือปy 2564 เฉล่ีย 

114 ล̀านลูกบาศกFเมตร ซ่ึงลดลง 25.4% จากปy 2563 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  กริฟนา (Hryvnia-UAH)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารYสหรัฐ :  36.91 กริฟนา/ดอลลารFสหรัฐ (6 ธ.ค.2565)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 กริฟนา : 0.94 บาท (6 ธ.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปy 2564) 

ผลิตภัณฑFมวลรวมในประเทศ (GDP) : 200,086 ล̀านดอลลารFสหรัฐ    

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  ติดลบ 3.33% 

รายได̀เฉล่ียต/อหัวต/อปy :  4,880 ดอลลารFสหรัฐ 

แรงงาน  :  20.2 ล̀านคน แบ/งเปUนภาคการเกษตร 5.8% ภาคอุตสาหกรรม 26.5% และภาคบริการ 67.8% 

อัตราการว/างงาน  :  10.1% 

อัตราเงินเฟ§อ :  26.6% (ต.ค.2565)  

ดุลการค̀าระหว/างประเทศ :  ขาดดุล 4,452 ล̀านดอลลารFสหรัฐ 

มูลค/าการส/งออก :  68,075 ล̀านดอลลารFสหรัฐ 

สินค̀าส/งออก :  ข̀าวโพด ข̀าวสาลี น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมัน Rapeseed เหล็กและผลิตภัณฑFจากเหล็ก 

สายไฟหุ̀มฉนวน  

คู/ค̀าส/งออกท่ีสำคัญ :  รัสเซีย 9% จีน 8% เยอรมนี 6% โปแลนดF 6% อิตาลี 5% และตุรกี 5%  

มูลค/าการนำเข̀า :  72,527 ล̀านดอลลารFสหรัฐ 

สินค̀านำเข̀า :  ผลิตภัณฑFป�โตรเลียม รถยนตF ยาบรรจุหีบห/อ ถ/านหิน ก¦าซธรรมชาติ  

คู/ค̀านำเข̀าท่ีสำคัญ :  จีน 13% รัสเซีย 12% เยอรมนี 10% โปแลนดF 9% และเบลารุส 7%  

ทรัพยากรธรรมชาติ :  แร/เหล็ก ถ/านหิน แร/แมงกานิส ก¦าซธรรมชาติ น้ำมัน เกลือ แร/ซัลเฟอรF แร/แกรไฟตF 

แร/ไทเทเนียม แมกนีเซียมซัลเฟต ดินขาว นิกเกิล ปรอท และป�าไม̀ 

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร :  ยูเครนออกกฎหมายเพ่ิมกำลังพลจาก 184,000 นาย เปUนสูงสุด 250,000 นาย 

(เท/ากับระดับเม่ือปy 2556) เม่ือต̀นปy 2558 การปฏิรูปกองทัพยังไม/คืบหน̀าเน่ืองจากขาดงบประมาณ และ

ปqญหาการสู̀รบกับฝ�ายต/อต̀านรัฐบาลในภาคตะวันออกต้ังแต/ มี.ค.2557 จนถึงปqจจุบันยังมีเหตุปะทะและ                  

โจมตีประปราย แม̀มีข̀อตกลงหยุดยิงเม่ือ ก.พ.2558 ยูเครนจัดต้ัง National Guard เพ่ือร/วมปฏิบัติการใน            

ภาคตะวันออกเม่ือปy 2557 และประกาศหลักนิยมทางทหาร เม่ือ ก.ย.2558 โดยระบุว/า ภัยคุกคามในปqจจุบัน

และอนาคตมาจากรัสเซีย ซ่ึงยูเครนควรปรับปรุงกองทัพและหน/วยงานความม่ันคงให̀ทันสมัยตามมาตรฐาน   

เนโตและสหภาพยุโรป นอกจากน้ี ยูเครนมีการฝ©กทางทหารร/วมกับต/างชาติบ/อยคร้ังข้ึนหลังปy 2557 
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โดยเฉพาะกับเนโต อาวุธยุทโธปกรณFส/วนใหญ/ตกทอดจากสมัยอดีตสหภาพโซเวียต และบางส/วนได̀รับการ

สนับสนุนจากสหรัฐฯ อย/างไรก็ดี ยูเครนเปUนหน่ึงในประเทศผู̀ผลิตและส/งออกอาวุธยุทโธปกรณF โดยมี

เป§าหมายเปUน 1 ใน 5 ของประเทศผู̀ส/งออกรายใหญ/ของโลก ยูเครนเคยเปUนประเทศส/งออกอันดับ 4 ของโลก

เม่ือปy 2555 (มูลค/า 1,344 ล̀านดอลลารFสหรัฐ) จากข̀อมูลของสถาบัน Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) ระบุว/า ยูเครนส/งออกอาวุธยุทโธปกรณFเปUนอันดับ 12 ของโลก ห̀วงปy 2559-2563 

(จากผู̀ส/งออกรายใหญ/ 68 ประเทศ) โดยมีจีน รัสเซีย และไทยเปUนลูกค̀ารายใหญ/ สำหรับประเทศส/งออกอาวุธ

ยุทโธปกรณF 5 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐฯ รัสเซีย ฝร่ังเศส เยอรมนี และจีน 

 กำลังพลรวม : 209,000 นาย งบประมาณด̀านการทหารปy 2563 ประมาณ 4,129 ล̀าน

ดอลลารFสหรัฐ มากกว/าปy 2562 ท่ีมีประมาณ 3,522 ล̀านดอลลารFสหรัฐ และเพ่ิมข้ึนจากปy 2561 ท่ีมีประมาณ 

3,192 ล̀านดอลลารFสหรัฐ 

 ยุทโธปกรณYสำคัญ :  

 ทบ.  145,000 นาย ได̀แก/ ถ.หลัก 854 คัน (รุ/น T-64, T-64BV/BM, T-72AV/B1, T-80BV, T-84 

Oplot, T-80, T-72, T-64 และ T-55) ยานลาดตระเวน 548 คัน (รุ/น BRDM-2 และ BRM-1K) ยานรบทหารราบ

หุ̀ ม เก ร า ะ  1,137 คั น  (รุ/ น  BMP-1, BMP-1AK, BMP-2, BMP-3, BTR-3DA, BTR-3E1 แ ล ะ  BTR-4E)        

ยานสายพานลำเลียงพลหุ̀มเกราะ 338 คัน (รุ/น BTR-D, MT-LB, BTR-60, BTR-70 และ BTR-80) ป¡นใหญ/ 

1,770 กระบอก ระบบขีปนาวุธต/อต̀าน ฮ.โจมตีแบบ Mi-24 Hind มี 35 เคร่ือง ฮ.ขนส/งแบบ Mi-8 Hip มี         

23 เคร่ือง อาวุธปล/อยพ้ืนสู/อากาศ อาทิ 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher), 9K33 Osa-AKM (SA-8 Gecko) และ

ขีปนาวุธ S-300V (SA-12 Gladiator) ระบบเรดารFสอดแนม และอาวุธปล/อยพ้ืนสู/พ้ืน 

 ทร.  11,000 นาย (รวมกองบิน ทร.และนาวิกโยธิน) มีศูนยFบัญชาการอยู/ ท่ี  Odessa 

ยุทโธปกรณFสำคัญ ได̀แก/ เรือฟริเกต 1 ลำ เรือตรวจการณFชายฝqrง 9 ลำ อาทิ เรือคอรFเวต นอกจากน้ี ยังมีเรือ

ปล/อยทุ/นระเบิด 6 ลำ เรือยกพลข้ึนบก 2 ลำ เรือระบายพล 1 ลำ และเรือส/งกำลังบำรุงและสนับสนุน 10 ลำ  

 ทอ.  45,000 นาย ยุทโธปกรณFสำคัญ ได̀แก/ บ.รบ 125 เคร่ือง แยกเปUน บ.ขับไล/ 71 เคร่ือง 

(แบบ MiG-29 Fulcrum 37 เคร่ือง และแบบ Su-27 Flanker 34 เคร่ือง) บ.ขับไล//โจมตีภาคพ้ืนดินแบบ 

บ.Su-24M Fencer 14 เคร่ือง บ.โจมตีแบบ Su-25 Frogfoot 31 เคร่ือง บ.ลาดตระเวน/สอดแนม 12 เคร่ือง 

(แบบ Su-24MR Fencer-E 9 เคร่ือง และ An-30 Clank 3 เคร่ือง) บ.ขนส/ง 30 เคร่ือง และ บ.ฝ©กแบบ L-39 

Albatros 31 เคร่ือง ฮ.แบบ Mi-9 14 เคร่ือง ฮ.ขนส/งขนาดกลางแบบ Mi-8 Hip 30 เคร่ือง และขนาดเบา

แบบ Mi-2 Hoplite 2 เคร่ือง โดยมีอาวุธปล/อยพ้ืนสู/อากาศ เช/น แบบ S-300P/PS/PT (SA-10 Grumble) 

และแบบ 9K37M Buk-M1 (SA-11 Gadfly) อาวุธปล/อยอากาศสู/พ้ืน เช/น แบบ Kh-25 (AS-10 Karen) และ 

Kh-59 (AS-14 Kedge) อาวุธต/อต̀านเรดารF อาวุธปล/อยนำวิถีพ้ืนสู/อากาศด̀วยอินฟราเรด และนำวิถีด̀วย 

semi-active radar homing  

  ยูเครนถอนกำลังทหาร 21 นาย ท่ีเข̀าร/วมปฏิบัติภารกิจกับเนโตในอัฟกานิสถาน และอพยพ

ออกจากอัฟกานิสถานระหว/าง 1-5 มิ.ย.2564 เปUนการยุติการมีส/วนร/วมต้ังแต/ปy 2550 อย/างไรก็ตาม ยูเครนยัง

ประจำการทหารในเซอรFเบีย (40 นาย) และร/วมปฏิบัติภารกิจกับสหประชาชาติในซูดาน (UNISFA) 6 นาย   
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ในคองโก (MONUSCO) 259 นาย ในซูดานใต̀ (UNMISS) 4 นาย ในมาลี (MINUSMA) 2 นาย ในไซปรัส (UNFICYP) 

1 นาย และในเซอรFเบีย (UNMIK) 2 นาย นอกจากน้ี ยังส/งผู̀สังเกตการณFในมอลโดวา 10 นาย   

  กองกำลังต/างประเทศในยูเครน หลังจากรัสเซียผนวกไครเมียเข̀าเปUนส/วนหน่ึงของรัสเซีย   

เม่ือ มี.ค.2557 รัสเซียส/งทหารเข̀าประจำการในไครเมีย 28,000 นาย พร̀อมอาวุธยุทโธปกรณF โดยมีฐานทัพเรือ   

ท่ีเมืองเซวาสโตโปล ซ่ึงเปUนฐานทัพหลักในทะเลดำ ขณะท่ีมีทหารจากหลายประเทศร/วมในกองกำลังของ

องคFการว/าด̀วยความม่ันคงและความร/วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in 

Europe-OSCE) ในยูเครนประมาณ 800 นาย ได̀แก/ แอลเบเนีย อารFเมเนีย ออสเตรีย อาเซอรFไบจาน เบลารุส 

เบลเยียม บอสเนียและเฮอรFเซโกวินา บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมารFก เอสโตเนีย 

ฟ�นแลนดF ฝร่ังเศส จอรFเจีย เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอรFแลนดF อิตาลี คาซัคสถาน คีรFกีซสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย 

นอรFทมาซิโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร เนเธอรFแลนดF นอรFเวยF โปแลนดF โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย 

เซอรFเบีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรFแลนดF ทาจิกิสถาน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ 

 ต้ังแต/เกิดสถานการณFสู̀รบระหว/างรัสเซียกับยูเครน ประธานาธิบดีโวโลดีมีรF เซเลนสกี ของยูเครน 

ระบุเม่ือ 1 มิ.ย.2565 ว/า สถานการณFการสู̀รบอย/างหนักหน/วงทางภาค ตอ. และภาคใต̀ของยูเครน ส/งผลให̀มี 

จนท.ทหารเสียชีวิต 60-100 นาย บาดเจ็บกว/าวันละ 500 นาย กับอ̀างว/า กองกำลังติดอาวุธของยูเครนสามารถ

ยึดแนวป§องกันทางตะวันออกของประเทศ พร̀อมกับโจมตีตอบโต̀และกดดันกองทัพรัสเซียในภูมิภาคคารFคอฟ   

 

สมาชิกองคYการระหว0างประเทศ  เข`าร/วมในองคFการระหว/างประเทศ Australia Group, BSEC, CBSS 

(ผู̀สังเกตการณF), CD, CE, CEI, CICA (ผู̀สังเกตการณF), CIS (ยังไม/ลงนามกฎบัตร CIS ปy 2536), EAEC (ผู̀สังเกตการณF), 

EAPC, EBRD, FAO, GCTU, GUAM, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, 

IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), LAIA (ผู̀ สังเกตการณF ), 

MIGA, MONUSCO, NAM (ผู̀สังเกตการณF ), NSG, OAS (ผู̀สังเกตการณF ), OIF (ผู̀สังเกตการณF ), OPCW, 

OSCE, PCA, PFP, SELEC (ผู̀ สั ง เก ต ก า ร ณF ), UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, UNISFA, 

UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO และ ZC  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม มีท/าอากาศยาน 187 แห/ง เส̀นทางรถไฟระยะทาง 21,733 กม. ถนน

ระยะทาง 169,694 กม. และการเดินทางโดยเรือ (ส/วนใหญ/ในแม/น้ำดนีเปอรF) 1,672 กม. เมืองท/าท่ีสำคัญ 

ได̀แก/  Feodosiya (Theodosia), Chornomosk (Illichivsk), Mariupol, Mykolayiv, Odesa (ห รือ Odessa) 

และ Yuzhnyy มีท/อขนส/งก¦าซ 36,720 กม. ท/อขนส/งน้ำมัน 4,514 กม. และท/อขนส/งก¦าซป�โตรเลียมเหลว 

4,363 กม. ด̀านโทรคมนาคม มีโทรศัพทFพ้ืนฐานให̀บริการ 4,182,994 เลขหมาย โทรศัพทFเคล่ือนท่ี 54,842,400 

เลขหมาย จำนวนผู̀ใช̀อินเทอรFเน็ต 25,883,509 คน (เม่ือ ก.ค. 2561) รหัสอินเทอรFเน็ต .ua  

 

การเดินทาง การบินไทยไม/มีเท่ียวบินตรงไปยูเครน (กรุงเทพฯ-เคียฟ) แต/มีสายการบินของยูเครน เช/น 

Ukraine International Airlines และสายการบินอ่ืน ๆ อาทิ Turkish Airlines เวลาท่ีเคียฟช̀ากว/าไทย 4 ชม.
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ในฤดูร̀อน และ 5 ชม. ในฤดูหนาว ไทยและยูเครนมีความตกลงยกเว̀นการตรวจลงตราผู̀ถือหนังสือทางทูต    

และราชการ คนไทยเดินทางเข̀ายูเครนโดยไม/ต̀องขอวีซ/าและพำนักในยูเครนได̀นาน 90 วัน และเม่ือ 4 เม.ย.2561 

ยูเครนเร่ิมให̀นักท/องเท่ียวต/างชาติจาก 46 ประเทศ ย่ืนขอตรวจลงหนังสือเดินทางทางออนไลนF (E-visa)        

ซ่ึงรวมถึงไทย และต้ังแต/ 14 เม.ย.2562 ชาวยูเครนท่ีมาท/องเท่ียวในไทยสามารถขอ Visa on Arrival และพำนัก

ได̀ไม/เกิน 30 วัน ขณะเดียวกัน เม่ือ ส.ค.2562 กต.ยูเครนขยายเครือข/ายการให̀บริการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง โดยเป�ดศูนยFตรวจลงตรา (visa center) เพ่ิมเติม 18 แห/งใน 16 ประเทศท่ัวโลก รวมถึงกรุงเทพฯ 

 

สถานการณYสำคัญท่ีน0าติดตาม :   

 1) วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนท่ียืดเย้ือและทวีความรุนแรง ท้ังสองฝ�ายยังไม/มีแนวโน̀มท่ีจะเจรจายุติ

การสู̀รบ และเปUนความขัดแย̀งในลักษณะการทำสงครามตัวแทน (proxy war) ระหว/างรัสเซียกับสหรัฐฯ    

เพ่ือแข/งขันอิทธิพลระหว/างกัน โดยสหรัฐฯ ร/วมมือกับชาติพันธมิตรสนับสนุนอาวุธให̀ยูเครน และโน̀มน̀าวให̀

ยูเครนใกล̀ชิดกับสหรัฐฯ และเนโตย่ิงข้ึน ซ่ึงรัสเซียมองว/าเปUนภัยคุกคามต/อผลประโยชนFของรัสเซียในยุโรป

ตะวันออกและเอชียกลางท่ีเปUนเขตอิทธิพลของรัสเซีย  

 2) การดำเนินนโยบายต/างประเทศของยูเครน เพ่ือสกัดก้ันภัยคุกคามจากรัสเซีย อาทิ  กรณี

สภานิติบัญญัติยูเครนให̀สัตยาบันบันทึกความร/วมมือระหว/างยูเครนกับสำนักงานส่ือสารและสารสนเทศ 

(Communications and Information Agency) ของเนโต เพ่ือส/งเสริมความร/วมมือด̀านการขอคำปรึกษา 

การควบคุมและส่ังการ การส่ือสาร การข/าวกรอง การสังเกตการณF และการสอดแนมทางทหาร หลังจาก      

ท้ังสองฝ�ายลงนามในบันทึกดังกล/าวท่ีกรุงบรัสเซลสF เบลเยียม เม่ือ 17 ม.ค.2565 เพ่ือทดแทนบันทึกความร/วมมือ

ฉบับเดิมท่ีหมดอายุเม่ือ 27 ก.ค.2563 ท้ังน้ี บันทึกความร/วมมือฉบับใหม/น้ีจะมีผลบังคับใช̀เปUนเวลา 10 ปy 

ยกเว̀นยูเครนหรือเนโตแจ̀งความประสงคFขอยกเลิกก/อนท่ีจะหมดอายุ 

 3) การต/ออายุข̀อริเร่ิม Black Sea Grain Initiative ในปy 2566 หลังจากรัสเซียและยูเครน

บรรลุข̀อตกลงเม่ือ 17 พ.ย.2565 ในการต/ออายุข̀อริเร่ิมดังกล/าว ต้ังแต/ 19 พ.ย.2565-19 มี.ค.2566 เพ่ืออำนวย

ความสะดวกให̀ยูเครนส/งออกธัญพืชผ/านทะเลดำอย/างปลอดภัย แต/ไม/มีการปรับปรุงข̀อริเร่ิมอ่ืน ท่ียูเครน

ต̀องการขยายเวลาข̀อริเร่ิมจาก 120 วันเปUน 1 ปy และรัสเซียต̀องการให̀ยูเครนเป�ดทางให̀รัสเซียส/งก¦าซแอมโมเนีย

ผ/านท/อก¦าซบริเวณเมืองท/าของยูเครนติดทะเลดำ เพ่ือส/งออกเปUนวัตถุดิบสำหรับผลิตปุยเคมี ท้ังน้ี การเจรจา

ต/ออายุข̀อริเร่ิมดังกล/าวในปy 2566 จะทวีความซับซ̀อนย่ิงข้ึน และจะส/งผลต/อราคาปุยและอาหารโลก   
 

ความสัมพันธYไทย-ยูเครน   

 การทูตและการเมือง ไทยสถาปนาความสัมพันธFทางการทูตกับยูเครนเม่ือ 6 พ.ค.2535   

สอท.ไทยประจำมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมยูเครน (ฝ�ายยูเครนได̀ให̀ความเห็นชอบในการแต/งต้ัง ออท. ณ วอรFซอ 

เปUน ออท.ไทยประจำยูเครนแล̀ว โดยหน̀าท่ีในการดูแลของ สอท.ไทยประจำมอสโก จะส้ินสุดลงเม่ือ ออท. ณ วอรFซอ 

ย่ืนพระราชสาสFนตราต้ัง) และมีสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ เคียฟ ส/วนยูเครนมี สอท.ประจำกรุงเทพฯ สถาน

กงสุลใหญ/กิตติมศักดิ์ที่กรุงเทพฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยไทยและยูเครนมีความ  
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ตกลงว/าด̀วยการจัดต้ังคณะกรรมาธิการร/วมว/าด̀วยความร/วมมือทวิภาคีระหว/างไทยกับยูเครน (Joint Commission 

on Bilateral Cooperation-JC) ลงนามเม่ือ 3 พ.ค.2545 เปUนกลไกการพัฒนาความสัมพันธF ท้ังน้ี เม่ือ 30 พ.ค. 2564 

นายอันดรียF เบชตา (Andrii Beshta) ออท.ยูเครนประจำกรุงเทพฯ เสียชีวิตด̀วยภาวะหัวใจล̀มเหลว ท่ีเกาะหลีเป°ะ 

จ.สตูล ขณะปฏิบัติภารกิจประสานความร/วมมือในพ้ืนท่ีสำหรับรองรับนักท/องเท่ียวยูเครนท่ีจะเดินทางมาไทย

หลังสถานการณFโรค COVID-19 โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเปUนกรณีพิเศษเม่ือ 5 มิ.ย.2564 ปqจจุบัน      

นาย Pavlo Orel อุปทูต/ท่ีปรึกษา ปฏิบัติหน̀าท่ีแทน   

 นายพาฟโล คลิมคิน (Pavlo Klimkin) รมว.กระทรวงการต/างประเทศยูเครน เยือนไทย ระหว/าง 

4-5 มิ.ย.2560 ซ่ึงเปUนการเยือนอย/างเปUนทางการคร้ังแรกต้ังแต/มีการสถาปนาความสัมพันธFทางการทูต โดยมี

การลงนามในสนธิสัญญาว/าด̀วยความช/วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญาระหว/างไทยกับยูเครน เพื่อ

ส/งเสริมความร/วมมือและการอำนวยความสะดวกระหว/างท้ังสองประเทศในคดีอาญา และความตกลงทางการค̀า

ระหว/างไทยกับยูเครน อีกท้ังช/วยส/งเสริมการค̀าและการลงทุนระหว/างกัน ผ/านการแลกเปล่ียนการเยือนของ  

คณะผู̀แทนทางการค̀าและนักธุรกิจ และการจัดต้ังคณะกรรมการร/วมทางการค̀า (Joint Trade Committee)  

 เม่ือปy 2562 นางศันสนีย สหัสสะรังษี ออท. ณ วอรFซอ ในฐานะ ออท. ไทยประจำยูเครน 

พร̀อมคณะ เดินทางไปกรุงเคียฟ เพ่ือเข̀าร/วมประชุม Political Consultations ไทย-ยูเครน คร้ังท่ี 2 ท่ีมี   

นายศศิวัฒนF ว/องสินสวัสด์ิ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต/างประเทศ เปUนหัวหน̀าคณะฝ�ายไทย ซ่ึงเปUนการ

ประชุมคร้ังแรกของท้ังสองฝ�ายในรอบ 10 ปy เพ่ือหารือถึงแนวทางในการกระชับความร/วมมือและยกระดับ

ความสัมพันธFในด̀านต/าง ๆ ตลอดจนแนวทางประสานความร/วมมือของท้ังสองประเทศในกรอบเวทีระหว/าง

ประเทศ การเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธFระดับบุคคล รวมถึงการเข̀าเย่ียมคารวะและหารือกับนาย Sergiy Kyslytsya 

รมช.กระทรวงการต/างประเทศยูเครน นอกจากน้ี ออท.ศันสนียร/วมคณะผู̀แทนไทยไปเย่ียมชมโรงงานผลิต

อากาศยานของบริษัท Antonov ซ่ึงเปUนเจ̀าของเคร่ืองบิน Mrija ท่ีใหญ/ท่ีสุดในโลก และเปUนผู̀ผลิตอากาศยาน

สำหรับพลเรือนและทางทหารรายสำคัญของยูเครน  

 สำหรับวิกฤตยูเครน-รัสเซีย  ไทยยึดหลักกฎหมายระหว/างประเทศ การแก̀ไขปqญหาโดยสันติวิธี 

และสอดคล̀องกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว/างประเทศ ตลอดจนเคารพหลักการแห/งอำนาจ

อธิปไตยและบูรณภาพแห/งดินแดน และให̀ความสำคัญกับการดูแลคนไทยในพ้ืนท่ี อาทิ การเตรียมมาตรการ

อพยพคนไทยในยูเครน (ประมาณ 10 คน เม่ือ พ.ย.2565) 

 เศรษฐกิจ ไทยและยูเครนวางแผนจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร/วมทางการค̀ายูเครน-ไทย 

(Joint Trade Commission and the Ukraine-Thailand Business Forum) คร้ังแรก ภายในปy 2564 (เล่ือนจาก

ปy 2563 เน่ืองจากสถานการณFโรค COVID-19) ตามข̀อตกลงระหว/างรัฐบาลไทย-ยูเครน เม่ือปy 2560 มูลค/า

การค̀าระหว/างไทยกับยูเครนปy 2564 อยู/ท่ี 12,427 ล̀านบาท ไทยขาดดุลยูเครน 3,971 ล̀านบาท โดยไทยส/งออก

สินค̀าไปยูเครนมูลค/ารวม 4,228 ล̀านบาท สินค̀าส/งออกสำคัญของไทย อาทิ รถยนตF อุปกรณFและส/วนประกอบ 

(1,037 ล̀านบาทหรือ 24.52% ของการส/งออกท้ังหมดของไทยไปยูเครน) ผลิตภัณฑFยาง (671 ล̀านบาท/ 

15.8%) ผลไม̀กระปองและแปรรูป (542 ล̀านบาท/12.8%) และอาหารทะเลกระปองและแปรรูป (285 ล̀านบาท/

6.7%) ส/วนสินค̀าท่ีไทยนำเข̀าจากยูเครนมีมูลค/า 8,199 ล̀านบาท ท่ีสำคัญ ได̀แก/ พืชและผลิตภัณฑFจากพืช    
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(4,419 ล̀านบาท หรือ 53.89% ของการนำเข̀าท้ังหมดจากยูเครน)  เหล็ก เหล็กกล̀า และผลิตภัณฑF (3,013 

ล̀านบาท/36.75%) ไม̀ซุง ไม̀แปรรูปและผลิตภัณฑF (133 ล̀านบาท/1.62%) และสินแร/โลหะ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑF (112 ล̀านบาท /1.3%)  

 การลงทุน ไม/มีข̀อมูลว/าไทยเข̀าไปลงทุนในยูเครน แต/มีนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในไทย 150 ราย  

ท่ี มีการถือหุ̀นของชาวยูเครน สถิตินักท/องเท่ียวยูเครนในไทยห̀วงปy 2562 มีจำนวน 22,619 คน เพ่ิมข้ึน 4.72% 

จากช/วงเดียวกันของปy 2561 ขณะท่ีนักท/องเท่ียวยูเครนในไทยเม่ือปy 2560 มีจำนวน 60,794 คน (เพ่ิมข้ึน 

12%) สร̀างรายได̀ 4,505.37 ล̀านบาท สำหรับคนไทยในยูเครนมีจำนวน 213 คน ส/วนใหญ/เปUนแรงงานและ      

ผู̀สมรสกับชาวยูเครน มีร̀านอาหารไทย 1 ร̀าน  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหว/างไทยกับยูเครน ได̀แก/ บันทึกความเข̀าใจระหว/างสภาหอการค̀า

แห/งประเทศไทยและสภาหอการค̀าและอุตสาหกรรมยูเครน (30 เม.ย.2541) ความตกลงว/าด̀วยการจัดต้ัง

คณะกรรมาธิการร/วมว/าด̀วยความร/วมมือทวิภาคีระหว/างไทย-ยูเครน (3 พ.ค.2545) ความตกลงว/าด̀วยการ

ปรึกษาหารือและความร/วมมือระหว/าง กต.ไทย-ยูเครน (10 มี.ค.2547) ความตกลงว/าด̀วยการบริการเดินอากาศ 

(10 มี.ค.2547) อนุสัญญาเพ่ือการยกเว̀นการเก็บภาษีซ̀อน (10 มี.ค.2547) บันทึกความเข̀าใจระหว/างสำนักงาน

ป§องกันและปราบปรามการฟอกเงินไทยและหน/วยงานป§องกันและปราบปรามการฟอกเงินยูเครนเก่ียวกับ

ความร/วมมือในการแลกเปล่ียนข̀อมูลธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงิน (19 ก.ค.2548) ข̀อตกลง

ท่ีไทยส่ังซ้ือรถหุ̀มเกราะล̀อยางประเภทสะเทินน้ำสะเทินบก BTR-3E1 จำนวน 96 คันจากยูเครน (ปy 2550) 

มูลค/า 129.74 ล̀านดอลลารFสหรัฐ โดยไทยรับมอบ 2 คันแรกแล̀วเม่ือ 17 ก.ย.2553 และยูเครนกำหนดส/งมอบ

ท้ังหมดภายในปy 2558 และข̀อตกลงท่ีไทยส่ังซ้ือรถถังหลักแบบ T-84 Oplot จำนวน 49 คันจากยูเครน           

(1 ก.ย.2554) มูลค/าประมาณ 240 ล̀านดอลลารFสหรัฐ โดยยูเครนส/งรถถังชุดแรกให̀ไทย 5 คันเม่ือ ก.พ.2557 

ชุดท่ี 2 อีก 5 คัน เม่ือ มิ.ย.2558 ชุดท่ี 3 จำนวน 10 คัน เม่ือ พ.ค.2559 ชุดท่ี 4 จำนวน 5 คัน เม่ือ พ.ย.2559   

ชุดท่ี 5 จำนวน 5 คัน เม่ือ มี.ค.2560 และชุดท่ี 6 จำนวน 5 คัน เม่ือ มิ.ย.2560 โดยเม่ือ มี.ค.2561 ยูเครนส/งมอบ

รถถังท่ีเหลือท้ังหมดให̀ไทย นอกจากน้ี สภากลาโหมและความม่ันคงแห/งชาติยูเครน (National Security and 

Defense Council of Ukraine-NSDCU) ระบุเม่ือ 15 มิ.ย. 2561 ว/า ยูเครนและไทยอยู/ระหว/างการพิจารณา

แผนการขยายความร/วมมือด̀านอุตสาหกรรมความม่ันคง โดยเฉพาะการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมทหารร/วมกัน 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจบำรุงรักษา ซ/อมแซม และยกเคร่ืองใหม/ (Maintenance, Repair and Overhaul-MRO) 

รวมถึงความเปUนไปได̀ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณFทางทหารร/วมกันในไทย 
 

--------------------------------------------------- 
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นายโวโลดีมีรY เซนเลนสกี 

(Volodymyr Oleksandrovych Zelensky) 

 

ตำแหน0ง ประธานาธิบดียูเครน คนท่ี 6  

 

เกิด 25 ม.ค.2521 (อายุ 44 ปy/ปy 2565)  

 

สถานท่ีเกิด เมือง Kryvyi Rih หรือ Krivoy Rog แคว̀น Dnipropetrovsk ภาคกลางของยูเครน ซ่ึงเปUน 

 ศูนยFกลางทรัพยากรแร/เหล็กของยูเครน 

 

สถานภาพ สมรสกับนาง Olena Kiyashko เม่ือปy 2546 มีบุตร 2 คน  

 

การศึกษา - ห̀วงประถมศึกษา พำนักท่ีเมือง Erdenet มองโกเลีย เปUนเวลา 4 ปy เน่ืองจากบิดาทำงานท่ีน่ัน  

 - ศึกษาด̀านกฎหมายจาก Kryvyi Rih Institute of Economics  

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายจาก Kyiv National Economic University  

 - มีความสามารถทางภาษา เช่ียวชาญการใช̀ภาษายูเครน รัสเซีย และอังกฤษ  

 

ประวัติการทำงาน 

ปy 2538 - เข̀าร/วมแข/งขันแสดงตลกในรายการโทรทัศนF KVN (รายการแข/งขันแสดงตลก ออกอากาศ 

 ต้ังแต/ปy 2504 สมัยสหภาพโซเวียต) ในระดับท̀องถ่ิน 

ปy 2540 - ได̀รับเชิญเข̀าร/วมคณะ Zaporizhia-Kryvyi Rih-Transit ซ่ึงแสดงในรายการหลักของ KVN  

 ได̀รับรางวัลนักแสดงตลกของ KVN  

ปy 2540  - ก/อต้ังบริษัท Kvartal 95 หรือ Studio 95 รับสร̀างภาพยนตรF การFตูน และจัดแสดงตลก 

 ในรายการโทรทัศนF  

ปy 2541-2546 - บริษัท Kvartal 95 ได̀งานแสดงหลักในรายการ KVN ซ่ึงสร̀างช่ือเสียงให̀เปUนท่ีรู̀จักท้ังใน 

 รัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียต  
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ปy 2546      - บริษัท Kvartal 95 เร่ิมผลิตรายการให̀กับสถานีโทรทัศนFในยูเครน  

ปy 2548      - บริษัทเร่ิมผลิตรายการให̀สถานีโทรทัศนFยูเครน ช/อง TV channel Inter 

ปy 2551-2559 - แสดงภาพยนตรFหลายเร่ือง อาทิ Love in the Big City ภาค 1-3, Office Romance. Our Time,

  Rzhevsky Versus Napoleon, Love in the Big City ร/วมแสดงและสร̀างภาพยนตรFชุดเร่ือง 

  8 First Dates เม่ือปy 2561 ภาพยนตรFเร่ือง Love in the Big City 2 ท่ีนายเซเลนสกีนำแสดง  

  ถูกห̀ามฉายในยูเครน   

ปy 2553-2555 - นายเซนเลนสกี เปUนหน่ึงในสมาชิกผู̀บริหารและผู̀ผลิตรายการของสถานีโทรทัศนFยูเครน  

  ช/อง TV channel Inter  

ส.ค.2557  - เคล่ือนไหวคัดค̀านกรณีกระทรวงวัฒนธรรมยูเครนมีแนวคิดห̀ามศิลป�นรัสเซียจากยูเครน 

(ต้ังแต/ปy 2558 รัฐบาลยูเครนส่ังห̀ามศิลป�นรัสเซียทำงานในยูเครน และห̀ามนำเข̀าผลงาน

ศิลป�นรัสเซีย) 

ปy 2558-2562 - บริษัท Kvartal 95 สร̀างละครตลกชุด Servant of the People หรือผู̀รับใช̀ของประชาชน

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนF โดยนายเซนเลนสกีรับบทเปUนประธานาธิบดียูเครน นอกจากน้ี 

ส่ือมวลชนรายงานว/า บริษัท Kvartal 95 บริจาคเงิน 1,000,000 กริฟนา (สกุลเงินของยูเครน) 

ให̀กับกองทัพยูเครน จากเหตุการณFการสู̀รบในภูมิภาคดอนบาส 

31 มี.ค.2561 - พรรคการเมือง Servant of the People (ต้ังตามช่ือละครตลกท่ีนายเซเลนสกีแสดง) 

ได̀รับการจดทะเบียนอย/างเปUนทางการ (ก/อต้ังเม่ือ 2 ธ.ค.2560 โดยนาย Ivan Bakanov   

นักธุรกิจและนักการเมืองยูเครน ปqจจุบันดำรงตำแหน/ง ผอ.หน/วยรักษาความปลอดภัยยูเครน 

(Security Service of Ukraine-SBU) และมีนาย Dmytro Razumkov เปU นหั วหน̀ าพรรค        

ซ่ึงได̀รับแต/งต้ังเปUนประธานรัฐสภายูเครน (Verkhovna Rada) เม่ือ 29 ส.ค.2562 

31 ธ.ค.2561 - นายเซนเลนสกีลงสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดียูเครนในนามพรรค Servant of the 

People   

31 มี.ค.2562 - ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดียูเครน รอบแรก นายเซเลนสกีได̀รับเลือกในลำดับท่ี 1 

21 เม.ย.2562 - ชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดียูเครน รอบ 2 ด̀วยคะแนนเสียง 73.22% เหนือคู/แข/ง 

 อย/างอดีตประธานาธิบดีโปโรเชนโก ท่ีได̀คะแนนเสียง 24.45%  

20 พ.ค.2562 - สาบานตนเข̀ารับตำแหน/งประธานาธิบดียูเครน คนท่ี 6 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรียูเครน 

 

ประธานาธิบดี Volodymyr Zelensky  

นรม. Denys Shmyhal  

รอง นรม.คนท่ี 1 Yulia Svyrdenko (Ms) 

รอง นรม. (บูรณาการดินแดนท่ีถูกยึดครองช่ัวคราว) Iryna Vereshchuk (Ms)   

รอง นรม. (บูรณาการกับสหภาพยุโรป) Olha Stefanishyna (Ms) 

รอง นรม. Mykhailo Fedorov 

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  Oleh Uruskyy 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ Yulia Svyrdenko (Ms) 

รมว.กระทรวงพลังงาน  German Galushchenko 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา Vadym Huttsait 

รมว.กระทรวงการต/างประเทศ Dmytro Kuleba 

รมว.กระทรวงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน Olexandr Kubrakov 

รมว.กระทรวงนโยบายด̀านสังคม  Maryna Lazebna (Ms) 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผ/านศึก1  Yulia Laputina (Ms) 

รมว.กระทรวงนโยบายเกษตรกรรมและอาหาร2 Roman Leshchenko 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Viktor Liashko 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Denys Maliuska  

รมว.กระทรวงการคลัง  Serhii Marchenko 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Denys Monastyrskyy  

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและนโยบายข̀อมูล Olexandr Tkachenko 

รมว.กระทรวงการพัฒนาชุมชนและดินแดน  Oleksiy Chernyshov 

รมว.กระทรวงกลาโหม Oleksii Reznikov 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตรF3 Pavlo Ryabikin 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตรF Serhii Shkarlet 

รมว.กระทรวงการเปล่ียนแปลงดิจิทัล Mykhailo Fedorov  

 

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

  (พ.ย.2565)  

 
1 จัดตั้งเมื่อ 22 พ.ย.2561 โดยห`วง ส.ค.2562-มี.ค.2563 ผนวกรวมกับกระทรวงการครอบครองที่ดินและผู`พลัดถิ่นระยะสั้น 
2 จัดตั้งเมื่อ 17 ธ.ค.2563 ก/อนหน`านี้ถูกผนวกรวมกับกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค`า และการเกษตร  
3 จัดตั้งเมื่อ 22 ก.ค.2563 


