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มาเลเซีย 
(Malaysia) 

 
 
เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร 
 
ท่ีตั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใกลเสนศูนยสูตรระหวางเสนละติจูดท่ี 1.0-7.0 องศาเหนือ 
และเสนลองจิจูดท่ี 100.0-119.5 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ี 329,847 ตร.กม. (ประมาณ 2 ใน 3 ของไทย) 
ประกอบดวยดินแดน 2 สวน คือ มาเลเซียตะวันตก (อยูปลายแผนดินใหญของทวีปเอเชีย) และมาเลเซีย
ตะวันออก (อยูบนเกาะบอรเนียว) มีทะเลจีนใตค่ันกลาง พรมแดนทางบกโดยรอบประเทศ 2,742 กม. เปน
พรมแดนติดกับไทย 595 กม. อินโดนีเซีย 1,881 กม. และบรูไน 266 กม. มาเลเซียไมมีพรมแดนธรรมชาติทาง
บกติดกับสิงคโปร เพราะถูกค่ันดวยพรมแดนทางทะเลแตมีการสรางเสนทางเชื่อมแผนดินของสองประเทศ  
ท้ังในรูปแบบถนนและทางรถไฟ 
 
อาณาเขต  
 ทิศเหนือ ติดไทย 
 ทิศตะวันออก ติดทะเลซูลู และฟลิปปนส 
 ทิศใต  ติดสิงคโปร  
 ทิศตะวันตก ติดชองแคบมะละกา และอินโดนีเซีย 
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ภูมิประเทศ มาเลเซียตะวันตกมีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการคมนาคม 
ขณะท่ีท่ีราบดานตะวันตกซ่ึงกวางกวาดานตะวันออกเปนเขตเศรษฐกิจท่ีสำคัญ คือ เขตปลูกยางพาราและ
ปาลมน้ำมัน  ดานมาเลเซียตะวันออกสวนใหญเปนภูเขา ท่ีราบสูงอยูทางตอนใน มีท่ีราบยอม ๆ อยูตามชายฝงทะเล 
 
ภูมิอากาศ  ตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตร มีอากาศรอนชื้นแถบศูนยสูตร อยูในอิทธิพลของลมมรสุม อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27-28 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนคอนขางมากเกือบตลอดท้ังป แตภูมิอากาศฝงตะวันตกและ          
ฝงตะวันออกตางกัน ข้ึนอยูกับทิศทางของลมมรสุม สวนชายฝงทะเลตะวันออก ชวง พ.ย.-มี.ค. เปนฤดูมรสุม 
อากาศแปรปรวน ทะเลมีคลื่นลมแรง ไมเหมาะกับการทองเท่ียวและการเลนกีฬาทางน้ำ ชายฝงทะเลตะวันตก 
ฤดูฝนชวงแรกเริ่มตั้งแต เม.ย.-พ.ค. และมีฝนตกชุกอีกชวงหนึ่งตั้งแต ต.ค.-พ.ย. แตโดยท่ัวไปภูมิอากาศ        
ในมาเลเซียอยูในเกณฑดี 
 
ประชากร 33,519,406 ลานคน (ก .ค.2564) เชื้อสายมาเลย 62.5% จีน 20.6% อินเดีย 6.2% และ 
อ่ืน ๆ 0.9% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 26.8% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 
66.3% และวัยชรา (65 ป ข้ึนไป) 6.9% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 75.87 ป ชาย 74.24 ป หญิง 77.62 ป  
(ป 2564) อัตราการเกิด 14.72/1,000 คน อัตราการตาย 5.66/1,000 คน (ป 2564) อัตราการเพ่ิมของ
ประชากร 1.76% (ป 2564) 
 
ศาสนา  อิสลาม (ซุนนี) 61.3% พุทธ 19.8% คริสต 9.2% ฮินด ู6.3% ความเชื่อและลัทธิของชาวจีน 
(ลัทธิเตา ลัทธิขงจื๊อ) 1.3% อ่ืน ๆ 0.4% ไมนับถือศาสนา 0.8% และไมระบุ 1% 
 
ภาษา ภาษามาเลเซียเปนภาษาประจำชาติ สวนภาษาราชการใชท้ังภาษาอังกฤษ และภาษามาเลเซีย 
 
การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 94.85% การศึกษาภาคบังคับ  6 ป  โดยมีนักเรียนและนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล 80% สาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาประสงคเขาเรียน   
มากท่ีสุด คือ การพยาบาล การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนสาขาวิชาท่ีมีแนวโนมไดรับความสนใจ
เพ่ิมข้ึนอยางมาก คือ การบริหารจัดการโรงแรม 
 
การกอตั้งประเทศ   ชาวมาเลยในยุคแรก ๆ ตั้งถ่ินฐานรวมตัวกันเปนหมูบานเล็ก ๆ กระจายอยูทางตอนเหนือ
ของแหลมมลายูซ่ึงดินแดนแถบนี้ตกอยูใตอิทธิพลของอาณาจักรสำคัญในภูมิภาค รวมท้ังอาณาจักรสยามตั้งแต
สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร จนกระท่ังสหราชอาณาจักรไดขยายอิทธิพลเขามาในคาบสมุทรมลายู
และยึดครองรัฐตาง ๆ รวมถึง 4 รัฐมลายูของไทย คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี (เกดะห) และปะลิส เม่ือป 2452 
บทบาทของไทยจึงยุติลง การจัดตั้งประเทศมาเลเซียมีพัฒนาการจากการปกครองสมัยอาณานิคมของสหราชอาณาจักร 
จนกระทั่งไดกอตั้ง “สหพันธรัฐมลายา” และไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป 2500 ประกอบดวย 
รัฐมลายูเดิม 11 รัฐ ตอมาเม่ือป 2506 ไดรวมรัฐซาบาหและซาราวักในเกาะบอรเนียวเขาไวดวย และเปลี่ยนชื่อ
เปน “มาเลเซีย” แตเม่ือป 2508 สิงคโปรไดแยกตัวจากมาเลเซีย 
 
วันชาต ิ 31 ส.ค. เพ่ือรำลึกถึงการไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือ 31 ส.ค.2500 และ “วันมาเลเซีย”   
ใน 16 ก.ย. เพ่ือรำลึกถึงการกอตั้งประเทศมาเลเซียเม่ือ 16 ก.ย.2506 
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การเมือง ปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federation) มีสมเด็จพระราชาธิบดีเปนประมุข โดยเจาผูครองรัฐ 
9 รัฐ (เนกรีเซมบิลัน สลังงอร ปะลิส ตรังกานู เกดะห กลันตัน ปะหัง ยะโฮร และเประ) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
อยูในตำแหนงคราวละ 5 ป สวนรัฐที่ไมมีเจาผู ครองรัฐ 4 รัฐ (มะละกา ปนัง ซาบาห และซาราวัก) 
สมเด็จพระราชาธิบดีทรงแตงตั้งผูวาการรัฐปฏิบัติหนาท่ีประมุขของแตละรัฐ โดยสมเด็จพระราชาธิบดี       
องคปจจุบัน (องคท่ี 16) คือ สุลตาน อับดุลเลาะห รีอายาทุดดิน อัล มุสตาฟา บิลเลาะห ชาห แหงรัฐปะหัง 
สาบานตนรับตำแหนงเม่ือ 31 ม.ค.2562 และเขาพิธีราชาภิเษกเม่ือ 30 ก.ค.2562 
 ฝายบริหารหรือรัฐบาล : นายกรัฐมนตรีเปนผูนำ มีอำนาจควบคุมฝายบริหารท้ังหมด รวมถึง
กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ และเปนผูเสนอแตงตั้ง รมต.และ ออท.ประจำประเทศตาง ๆ โดย นายกรัฐมนตรี
คนปจจุบัน คือ ดาโตะ ซรี อิสมาอิล ซาบรี ยากบ 
 ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา : ใชระบบ 2 สภา คือ 1) วุฒิสภา สมาชิก 70 คน มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง 26 คน และการแตงตั้ง 44 คน อยูในตำแหนงไมเกิน 6 ป เลือกตั้งใหมก่ึงหนึ่งทุก 3 ป และ  
2) สภาผูแทนราษฎร มีสมาชิก 222 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 5 ป รัฐบาลชุดปจจุบันภายใตการ
นำของดาโตะ ซรี อิสมาอิล ซาบรี ยากบ รองประธานพรรคอัมโน ไมไดมาจากการเลือกตั้ง แตรับชวงการเปน
นายกรัฐมนตรีตอจากตัน ศรี มูหยิดดิน ยัสซิน ประธานพรรคเบอรซาตู ซ่ึงลาออกจากตำแหนงเม่ือ 16 ส.ค.2564 
โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงใชพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญท่ีกำหนดใหใชดุลยพินิจยับยั้งการยุบสภาฯ ได 
และทรงเลือกดาโตะ ซรี อิสมาอิล ท่ีไดรับเสียงขางมากข้ึนเปนนายกรัฐมนตรีคนใหมเม่ือ 20 ส.ค.2564 ท้ังนี้ 
รัฐบาลชุดปจจุบนัจะครบวาระในป 2566 
 ฝายตุลาการ : ประกอบดวยศาลระดับสหพันธ คือ ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ สวนในระดับรัฐ
จะประกอบดวย ศาลสูง ศาลชั้นตน ศาลแขวงและศาลพ้ืนบาน นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีศาลศาสนาอิสลาม 
(Sharia Court) เพ่ือพิจารณาคดีท่ีเก่ียวของกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามสำหรับชาวมาเลเซียมุสลิม
โดยเฉพาะ 
 พรรคการเมืองสำคัญ ประกอบดวย 4 กลุมการเมืองหลัก ไดแก 1) กลุมแนวรวมแหงชาติ 
(Barisan Nasional-BN/กลุมพรรครวมรัฐบาล ) ประกอบดวย พรรคอัมโน  (United Malays National 
Organization-UMNO) พรรคเอ็มซีเอ (Malaysian Chinese Association-MCA) พรรคเอ็มไอซี (Malaysian 
Indian Congress-MIC) พรรค  Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) พรรค  Gabungan Parti Sarawak 
(GPS) และพรรค Parti Bersatu Sabah (PBS) 2) กลุมพันธมิตรแหงชาติ (Perikatan Nasional-PN/กลุม
พรรครวมรัฐบาล) ประกอบดวย พรรคเบอรซาตู (Parti Pribumi Bersatu Malaysia-PPBM) พรรคปาส 
(Parti Islam Se Malaysia-PAS) พ รรค  Parti Solidariti Tanah Airku Rakyat Sabah (STAR) 3) กลุ ม
พันธมิตรแหงความหวัง (Pakatan Harapan-PH/กลุมพรรคฝายคาน) ประกอบดวย พรรคเกอาดิลัน (Parti 
Keadilan Rakyat-PKR) พรรคดีเอพี (Democratic Action Party-DAP) พรรคอามานะห (Parti Amanah 
Negara-PAN) และพรรค United Progressive Kinabalu Organisation (UPKO) 4) กลุมพรรคฝายคานอิสระ 
ไดแก พรรค Pejuang Tanah Air และพรรค Malaysian United Democratic Alliance (MUDA) 
 
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยใชกลไกตลาด รัฐบาลพยายามสงเสริมอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 
และการบริการ ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ไดแก ปาลมน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน โกโก และขาว อุตสาหกรรมหลัก 
ไดแก ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ สินคาอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ไดแก 
ดีบุก น้ำมันและกาซธรรมชาติ ปาไม ตลอดจนทรัพยากรทางทะเลตาง ๆ  
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 นโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซียภายใตการนำของรัฐบาลดาโตะ ซรี อิสมาอิล ใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับท่ี 12 ระยะ 5 ป (ป 2564-2568) ท่ีมีหลักการ “มาเลเซียท่ีม่ังค่ัง มีสวนรวม และยั่งยืน” ซ่ึงมุง
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และชีวิตความเปนอยูท่ีดีของประชาชน รวมถึงสงเสริมความสามัคคีของชาติ
ผานแนวคิด Malaysia Family เพ่ือเปาหมายเปนประเทศรายไดสูงและพัฒนาแลวภายในป 2568 นอกจากนี้ 
มาเลเซียจัดทำแผน National Trade Blueprint ระยะ 5 ปี (ป 2564-2568) เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการ
แขงขันทางการคา โดยเฉพาะการสงออก โดยขับเคลื่อนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 12 
 ปงบประมาณ ตามปปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) งบประมาณประจำป 2564 เทากับ 322,500 ลานริงกิต 
หรือ 2,547,527 ลานบาท 
 
 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ริงกิต (MYR)  
 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 4.16 ริงกิต  
 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 ริงกิต : 7.90 บาท (พ.ย.2564) 
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564)   
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : ~359,000 ลานดอลลารสหรัฐ 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.3%  
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 12,500 ดอลลารสหรัฐ 
แรงงาน : 16.03 ลานคน (มิ.ย.2564) 
อัตราการวางงาน : 4.8%  
อัตราเงินเฟอ : 2.2%  
ดุลบัญชีเดินสะพัด : 14,410 ลานดอลลารสหรัฐ  
ดุลการคาระหวางประเทศ : เกินดุล 176,330 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2564) 
มูลคาการสงออก : 889,320 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2564) 
สินคาสงออก : สินคาอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑยางพารา น้ำมันปาลม เคมีภัณฑ  
มูลคาการนำเขา : 712,990 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2564) 
สินคานำเขา : อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑปโตรเลียม เครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ โลหะ 
คูคาสำคัญ : จีน สิงคโปร สหรัฐฯ ฮองกง ญี่ปุน ไทย เกาหลีใต และไตหวัน 
 
การทหาร กองทัพแหงชาติมาเลเซีย ประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. มีกำลังพลประจำการประมาณ 
115,000 นาย และกำลังพลสำรองประมาณ  51,600 นาย กองทัพมาเลเซียปรับปรุงและจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณท่ีทันสมัยเขาประจำการอยางตอเนื่อง โดยเม่ือ 14 ก.ย.2564 ทร.มาเลเซียไดรับมอบเรือปฏิบัติการ
ชายฝง (Littoral Mission Ship-LMS) ลำท่ี 3 จากจีน จากท้ังหมด 4 ลำ โดยลำสุดทายนาจะไดรับมอบใน 
ธ.ค.2564 นอกจากนี้ ทอ.มาเลเซียมีแผนจะจัดซ้ือเครื่องบินขับไลแบบ Multirole Combat Aircraft (MRCA) 
ในอีก 10 ปขางหนา ตามแผนพัฒนาอาวุธและความสามารถทางทหารระยะยาวของมาเลเซียจนถึงป 2598 
(Capability 55 blueprint-CAP55) ซ่ึงระบุความตองการดานยุทโธปกรณอ่ืน ๆ ของ ทอ.ดวย เชน เครื่องบิน
ลาดตระเวนทางทะเล เครื่องบินแบบไรคนขับ ขีปนาวุธภาคพ้ืนดินและเรดาร โดย ทอ.มาเลเซียมีแผนจะจัดซ้ือ
เครื่องบินขับไล 36 เครื่อง โดยอาจจัดซ้ือเครื่องบินรุน  T-50 Golden Eagle ของเกาหลีใต  AK-130, 
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Leonardo M-346FA, BAE Systems Hawk ของรัสเซีย Tejas ของอินเดีย หรือ JF-17 Thunder ของ
ปากีสถาน ท่ีผานมา กองทัพมาเลเซียประสบปญหาความลาชาในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ จากขอจำกัด
ดานการเมืองและงบประมาณ แตคาดวา งบประมาณของกองทัพจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปจจุบัน เคยดำรงตำแหนง รมว.กห. งบประมาณดานการทหารและความม่ันคง :  
ป 2564 กห.ไดรับการจัดสรรงบจำนวน 15,860 ลานริงกิต (125,242 ลานบาท) เพ่ิมข้ึนจากป 2563 ซ่ึงอยูท่ี 
15,600 ลานริงกิต (123,188 ลานบาท) 
 
สมาชิกองคการระหวางประเทศ  ท่ีสำคัญ ไดแก UN, ASEAN, APEC, OIC, NAM, กลุมประเทศเครอืจักรภพ, 
ASEM, G77, D8, FEALAC และ IOR-ARC 
 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มาเลเซียจัดทำนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ 
(DSTIN) ระยะ 10 ป (ป 2564-2573) โดยมีเปาหมายเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทองถ่ิน และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือเปลี่ยนจากประเทศ “ผูใช” ไปสูประเทศ “นักพัฒนาเทคโนโลยี” โดยนำแนวคิด 
Science, Technology, Innovation and Economy (STIE) มาใช ซ่ึงเปนการบูรณาการสองภาคสวนหลัก คือ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม (Science, Technology, Innovation-STI) และเศรษฐกิจ (Economy-E) 
เพ่ือเปนกรอบใหโครงการตาง ๆ สงเสริมซ่ึงกันและกัน และเกิดประโยชนตอการแกไขปญหาทาทายระดับชาติ 
 
การขนสงและโทรคมนาคม  มีทาอากาศยาน 117 แหง ใชการไดดี 39 แหง เปนทาอากาศยานนานาชาติ 
8 แหง ท่ีสำคัญคือ ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur International Airport-KLIA) 
เสนทางรถไฟระยะทาง 1,849 กม. ถนนระยะทาง 144,403 กม. ดานโทรคมนาคม มีโทรศัพทพ้ืนฐาน
ใหบริการประมาณ 7.4 ลานเลขหมาย (ป 2564) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 44.6 ลานเลขหมาย (ป 2564) รหัส
โทรศัพทระหวางประเทศ +60 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 25.82 ลานคน (ป 2564) รหัสอินเทอรเน็ต .my 
เว็บไซตการทองเท่ียว เชน www.tourism.gov.my, www.visit-malaysia.com, www.malaysiapackages.org   
 
การเดินทาง  การบินไทยมีเท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร ทุกวัน สายการบินมาเลเซียท่ีบินตรงมาไทย : 
มาเลเซียแอรไลน แอรเอเชีย ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ชม. เวลาท่ีมาเลเซียเร็วกวาไทย 1 ชม. นักทองเท่ียว
ไทยเดินทางเขามาเลเซียไดโดยไมตองขอวีซาเปนเวลา 30 วัน  
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

1) พรรคอัมโนกลับมาเปนแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ดาโตะ ซรี อิสมาอิล ซาบรี ยากบ รองประธาน
พรรคอัมโน ไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีคนใหมเม่ือ 20 ส.ค.2564 และพยายามวางรากฐานอำนาจทางการ
เมือง เพ่ือใหม่ันใจวาอัมโนจะสามารถรักษาอำนาจไวไดและไมพลาดการเปนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกกอนท่ีจะมีการ
เลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ี 15 (ตามกำหนดจะจัดในป 2566) ดังนั้น มีความเปนไปไดท่ีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจากอัมโน
จะหาทางปรับเปลี่ยนหัวหนาสวนราชการบางตำแหนง โดยนำบุคคลท่ีสนับสนุนอัมโนข้ึนแทน เพ่ือค้ำจุนอำนาจของ
รัฐบาล หรือทำใหอดีตผูนำในอัมโนท่ีถูกดำเนินคดีทุจริตไดกลับมามีบทบาทสำคัญทางการเมืองอีกครั้ง แตโอกาสจะ
เกิดการยุบสภากอนรัฐบาลครบวาระมีเชนกัน หากการตกลงผลประโยชนกับกลุมพรรครวมรัฐบาลและฝายคาน 
ไมลงตัว 

http://www.visit-malaysia.com/
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2) การเปดประเทศในหวงการแพรระบาดของโรค COVID-19  มาเลเซียตระหนักวาไมสามารถ
ทำใหผูติดเชื้อเปนศูนยได แตจำเปนตองเปดประเทศเพ่ือฟนฟูภาคธุรกิจ จึงปรับแนวคิดใหประชาชนปรับตัวเพ่ืออยู
รวมกับโรค COVID-19 โดยทางการมาเลเซียพยายามเรงฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ใหประชาชนท้ังประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเปดรับชาวตางชาติ ซ่ึงเริ่มดำเนินการแลวกับบางประเทศอยางคอยเปนคอยไป แต
การเปดรับชาวตางชาติอยางเต็มรูปแบบจำเปนตองคำนึงถึงความพรอมหลายดาน โดยเฉพาะขีดความสามารถของ
ระบบสาธารณสุข เพราะชวงเปลี่ยนผานนาจะมีจำนวนผูติดเชื้อสูงข้ึน แมแตในกลุมประชาชนท่ีมีภูมิตานทานแลว 
ซ่ึงมาเลเซียตองการม่ันใจวา การเปดประเทศรับชาวตางชาติจะเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขท่ีมาเลเซียสามารถบริหาร
จัดการดานสาธารณสุขได 

3) แนวโนมการกลับมาเปดประเทศรับแรงงานตางชาติ มาเลเซียมีแนวโนมเปดรับแรงงาน
ตางชาติอีกครั้ง หลังจากท่ีปดรับตั้งแตหวง มิ.ย.2564 เพ่ือสนับสนุนใหแรงงานทองถ่ินไดรับการจางงาน ทดแทน
แรงงานตางชาติท่ีเดินทางกลับประเทศจำนวนมากในหวงการแพรระบาดโรค COVID-19 เม่ือป 2563 แตการจาง
งานแรงงานทองถ่ินไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร เพราะกลุมคนดังกลาวไมนิยมทำงานทักษะต่ำ ทำใหมาเลเซีย
จำเปนตองผอนปรนเปดรับแรงงานตางชาติ โดยรับรอบแรกแลวตั้งแตหวง พ.ย.2564 และคาดวา จะทยอยเปดรับ
เพ่ิมเติมอีกจำนวนมากหลังจากนี้ 

 
ความสัมพันธไทย-มาเลเซีย 
 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 31 ส.ค.2500 และมี สอท./กัวลาลัมเปอร สถานกงสุลใหญ
ในมาเลเซีย 2 แหง ไดแก สกญ./ปนัง และ สกญ./โกตาบารู สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ของไทย ซ่ึงตั้ง
สำนักงานในมาเลเซีย ไดแก ทูตฝายทหารท้ังสามเหลาทัพ สงเสริมการคาในตางประเทศ แรงงาน และ
ประสานงานตำรวจ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ ขณะท่ีมาเลเซียมี สอท.มาเลเซีย/
กรุงเทพฯ สถานกงสุลใหญมาเลเซีย/สงขลา และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ซ่ึง CIMB Bank 
Berhad ของมาเลเซียเปนผูถือหุนรายใหญ 
 กลไกสงเสริมและแกไขปญหาความสัมพันธระหวางไทยกับมาเลเซีย ในระดับทวิภาคี ไดแก  
1) คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับมาเลเซีย (Joint Commission-JC)   
2) คณะกรรมการวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนารวมสำหรับพ้ืนท่ีชายแดน (Joint Development Strategy-JDS)  
3) คณะกรรมการดานความม่ันคง ไดแก คณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (General Border Committee-GBC) 
คณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee-HLC) และคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional 
Border Committee-RBC) 4) คณะกรรมการรวมดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับ
ความสัมพันธระหวางประชาชน มีการจัดต้ังสมาคมไทย-มาเลเซีย และสมาคมมาเลเซีย-ไทย นอกจากนี้ 
ท้ังสองประเทศยังมีความรวมมือกันในกรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMT-GT) และอาเซียนดวย 
 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ มาเลเซียเปนคูคาอันดับ 4 ของไทยในโลก และอันดับ 1 ใน
อาเซียน สวนไทยเปนคูคาอันดับ 5 ของมาเลเซีย มูลคาการคาป 2564 ประมาณ 17,317 ลานดอลลารสหรัฐ 
ไทยสงออกมูลคา 8,477 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขามูลคา 8,839 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทย 
ขาดดุลการคา 362 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกของไทย : รถยนตและสวนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป 
คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ยางพารา เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินคานำเขาจากมาเลเซีย : คอมพิวเตอรและสวนประกอบ 
เคมีภัณฑ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 
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 ขอตกลงสำคัญ  : ความตกลงวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางกรุงสยาม-อังกฤษ           
(4 มี.ค.2454) ความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกของการเดินรถไฟ (ป 2465) ความตกลงวาดวย
การจราจรขามแดน (ป 2483) ความตกลงวาดวยการคมนาคมและขนสงทางบก (1 ม.ค.2497) ความตกลง   
วาดวยการเดินรถไฟรวม (20 พ.ค.2497) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต  
และราชการ (24 ต.ค.2505) ความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศ (18 พ.ย.2509) ความตกลงวาดวย    
การศุลกากร (9 พ.ค.2511) ความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา (12 ม.ค.2513) ความตกลงวาดวย
ความรวมมือทางการประมง (16 ม.ค.2514) ความตกลงวาดวยการสำรวจและปกปนเขตแดน (8 ก.ย.2515) 
ความตกลงวาดวยการจัดตั้งองคกรรวมมาเลเซีย-ไทย (21 ก.พ.2522) ความตกลงวาดวยความรวมมือทาง
การเกษตร (26 ก.พ.2522) ความตกลงวาดวยการแบงเขตทางทะเล/ทะเลอาณาเขต (24 ต.ค.2522) ความตกลง
วาดวยการแบงเขตไหลทวีป (24 ต.ค.2522) บันทึกความเขาใจวาดวยการขนสงสินคาเนาเสียงายผานแดน
มาเลเซียไปยังสิงคโปร (24 พ.ย.2522) ความตกลงวาดวยการขนสงสินคาไป-กลับระหวางฝงตะวันออกกับ    
ฝงตะวันตกของมาเลเซียผานแดนไทยโดยการรถไฟแหงประเทศไทย (19 เม.ย.2523) ความตกลงวาดวยการ
ยกเวนการเก็บภาษีซอน (29 มี.ค.2525) บันทึกความเขาใจวาดวยการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา     
ลุมน้ำโก-ลก (พ.ค.2526) ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย-มาเลเซีย (29 มิ.ย.2530) 
ความตกลงวาดวยการเดินเรือขามฟากบริเวณปากแมน้ำโก-ลก (26 ก.ค.2533) บันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานการศึกษา (25 พ.ค.2536) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (10 ก.พ. 2538) 
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานยางพารา (17 ก.ย.2542) ความตกลงวาดวยความรวมมือชายแดน  
(18 พ.ค.2543) ความตกลงวาดวยการคาทวิภาคี (6 ต.ค.2543) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดทำ Bilateral 
Payment Arrangement (Account Trade) (27 ก.ค.2544) บันทึกความเขาใจวาด วยความรวมมือ 3 ฝ าย     
ดานยางพารา อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (8 ส.ค.2545) บันทึกความเขาใจเพื่ออำนวยความสะดวกดาน    
พิธีการในการเคลื่อนยายสินคา (28 ก.ค.2546) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพย
ไทยกับมาเลเซีย (28 ก.ค.2546) ความตกลงโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำโก-ลกแหงท่ี 2 เชื่อมบานบูเกะตา 
อ.แวง จ.นราธิวาส กับบานบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน (14 ต.ค.2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทาง
การศึกษา (21 ส.ค.2550)  
 นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังเปนสักขีพยานการลงนามในเอกสาร “General Consensus 
on Peace Process” ระหวางผูแทนรัฐบาลไทย (ลมช.) กับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ เมื่อ 28 ก.พ.2556 
ที่กัวลาลัมเปอร เพ่ือเริ่มตนกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของไทย โดยรัฐบาล
มาเลเซียไดแตงตั้งให ดาโตะ ซรี อาหมัด ซัมซามิน ฮาชิม ทำหนาท่ีเปนผูอำนวยความสะดวกในกระบวนการ
ดังกลาว ขณะท่ีไทยภายใตการนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ
พูดคุยฯ เม่ือปลายป 2557 ซ่ึงมีคณะกรรมการ 3 ระดับ คือ 1) คณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต มี นรม.เปนประธานกรรมการ 2) คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต    
นรม.มอบหมาย พล.อ.อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษา นรม.เปนผูแทนหัวหนาคณะพูดคุย และ 3) คณะประสานงาน
ระดับพ้ืนท่ี มี ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เปนหัวหนาคณะประสานงาน 
 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 ของมาเลเซียซึ่งการเมืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนขั้ว
ครั้งแรกในรอบ 61 ป อดีตรัฐบาล PH ซ่ึงชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นไดสนับสนุนกระบวนการพูดคุยฯ โดย
ปรับเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวกคนใหมเปนตัน ศรี อับดุล ราฮิม โมฮัมหมัด นูร อดีต ผบ.ตร. และอดีต 
ผบ.ตร.ส. เม่ือ 30 ส.ค.2561 ท้ังนี้ รัฐบาลมาเลเซียชุดปจจุบันยังไมปรับเปลี่ยนตัวผูอำนวยความสะดวก 

------------------------------------------------ 
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ประวัติสังเขป 
 

ดาโตะ ซร ีอิสมาอิล ซาบร ียากบ 
(DATO' SRI ISMAIL SABRI YAAKOB) 

 

 
ตำแหนง      นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนท่ี 9 
      รองประธานพรรคอัมโน  
 

 
ประวัติสวนตัว 
 เกิด    18 ม.ค.2503 (อาย ุ62 ป/ป 2565) ท่ีเขตเตอเมอรโละฮ  
      รัฐปะหัง  
 เช้ือชาติ   มาเลย 
 ศาสนา   อิสลามนิกายซุนนี 
 

สถานภาพครอบครัว    สมรสกับดาติน มูไฮนี ไซนัล อาบีดิน เม่ือป 2529 มีบุตรดวยกัน 
      4 คน (บุตรสาว 1 คน และบุตรชาย 3 คน)  
 
การศึกษา     
 ป 2510-2516   ระดับประถมศึกษาท่ี Bangau รัฐปะหงั  
 ป 2516-2519   ระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ี Air Putih รัฐปะหัง 
 ป 2519-2513   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี Teknik Kuantan รฐัปะหัง 
 ป 2522-2523   ระดับเตรียมอุดมศึกษาท่ี Jaya Akademik 
 ป 2523   ระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตรท่ี University of Malaya  
 

 
วิชาชีพ      ทนายความ  
 
ประวัติการเมือง 
 ป 2528   ประกอบอาชีพทนายความ 
 ป 2530   สมาชิกคณะกรรมการพรรคอัมโนเขตเตอเมอรโละฮ  
      สมาชิกสภาเขตเตอเมอรโละฮ  
 ป 2531-2536   หัวหนาแผนกขอมูลประจำพรรคอัมโนเขตเตอเมอรโละฮ  
 ป 2536-2545   หัวหนาแผนกการเคลื่อนไหวของกลุมเยาวชนพรรคอัมโนใน 
      เขตเตอเมอรโละฮ  
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 ป 2538   ผูอำนวยการคณะกรรมการสงเสริมการทองเท่ียวมาเลเซีย  
      ผูอำนวยการ South East Pahang Development Authority (DARA) 
 ป 2539   ประธานสนามกีฬาแหงชาติบูกิตจาลิล 
      สมาชิกสภาเทศบาลเขตเตอเมอรโละฮ  
 ป 2544-2547   รองหัวหนาแผนกพรรคอัมโนในเขตเตอเมอรโละฮ  
 ป 2547-ปจจุบัน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตเบรา  
      ประธานพรรคอัมโนในเขตเตอเมอรโละฮ  
 ป 2549-2551   ประธานบริษัท Astronautic Technology Sdn Bhd. 
 ป 2550-2551   ประธานบริษัท Perbadanan Nasional Berhad 
 ป 2551-2552   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเยาวชนและกีฬา 
 ป 2551-ปจจุบัน  สมาชิกสภาสูงสุดพรรคอัมโน 
 ป 2552-2556   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาภายในและกิจการผูบริโภค 
 ป 2556-2558   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ปี 2558-2561   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาชนบทและภูมิภาค 
 ป 2561-2562   ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคอัมโนในรัฐสลังงอร 
 ป 2561-ปจจุบัน  รองประธานพรรคอัมโน  
 มี.ค.2562-ก.พ.2563  ประธานฝายคาน  
 ป 2563-15 ส.ค.2564    รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
 มี.ค.2564-7 ก.ค.2564    รัฐมนตรีอาวุโสฝายความม่ันคง 
 7 ก.ค.2564-15 ส.ค.2564   รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนท่ี 13 
 16 ส.ค.2564-20 ส.ค.2564  รักษาการรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
 20 ส.ค.2564-ปจจุบัน       นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนท่ี 9 
 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีมาเลเซีย 
 
นายกรัฐมนตรี      Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob 
รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (รมว.อาวุโส) Dato’ Seri Mohamed Azmin bin Ali 
รมว.กระทรวงกลาโหม (รมว.อาวุโส)   Dato' Seri Hishammuddin Hussein 
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.อาวุโส)   Dr. Mohd. Radzi Md. Jidin 
รมว.กระทรวงโยธาธิการ (รมว.อาวุโส)   Dato' Sri Haji Fadillah Haji Yusof 
รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    Dato' Sri Mustapa Mohamed 
       Datuk Dr. Hj. Abdul Latiff Hj. Ahmad 
       Datuk Seri Dr. Hj. Wan Junaidi Tuanku Jaafar 
       Idris bin Ahmad  
       Datuk Seri Panglima Maximus Johnity Ongkili
รมว.กระทรวงการคลัง     Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz 
รมว.กระทรวงความม่ันคงภายในประเทศ   Dato' Seri Hamzah Zainudin 
รมว.กระทรวงการตางประเทศ    Dato' Saifuddin Abdullah 
รมว.กระทรวงสตรีและครอบครัว    Datuk Seri Rina Mohd. Harun 
รมว.กระทรวงอุดมศึกษา     Dato' Dr. Noraini Ahmad 
รมว.กระทรวงการคมนาคม    Datuk Seri Wee Ka Siong 
รมว.กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Khairy Jamaluddin Abu Bakar 
รมว.กระทรวงการเคหะและรัฐบาลทองถ่ิน   Dato' Sri Reezal Merican Naina Merican 
รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษย    Datuk Seri Saravanan Murugan 
รมว.กระทรวงพัฒนาชนบท    Dato' Seri Mahdzir Khalid 
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินคาโภคภัณฑ Zuraida Kamaruddin 
รมว.กระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดีย     Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar Haji Musa 
รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา    Dato' Seri Ahmad Faizal Azumu 
รมว.กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  Dato' Takiyuddin Hassan 
รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและแหลงน้ำ   Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man 
รมว.กระทรวงการคาภายในและกิจการผูบริโภค  Datuk Alexander Nanta Linggi 
รมว.กระทรวงการพัฒนาผูประกอบการและสหกรณ  Tan Sri Noh Omar 
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม Datuk Sri Dr. Adham Baba 
รมว.กระทรวงดินแดนสหพันธรัฐ    Dato' Seri Dr. Shahidan Kassim  
รมว.กระทรวงการทองเท่ียว ศิลปะ และวัฒนธรรม  Dato' Sri Nancy Shukri 
รมว.กระทรวงเอกภาพแหงชาติ    Datuk Halimah Mohamed Sadique 

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

 (พ.ย.2564) 


