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เมืองหลวง  เคียฟ (Kiev) 

 

ท่ีตั้ง  อยูในยุโรปตะวันออก ติดกับทะเลดำ ตั้งอยูระหวางโปแลนด โรมาเนีย และมอลโดวาทาง

ตะวันตก กับรัสเซียทางตะวันออก มีพ้ืนท่ี 603,550 ตร.กม. ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ในยุโรป รองจากรัสเซีย 

และประมาณ 1.2 เทาของไทย แบงเปนพ้ืนดิน 579,330 ตร.กม. และพ้ืนน้ำ 24,220 ตร.กม. มีพรมแดนทางบก

ยาว 5,581 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ จรดพรมแดนรัสเซียและเบลารุส  

 ทิศตะวันออก จรดพรมแดนรัสเซีย 

 ทิศใต ติดทะเลดำและทะเลอาซอฟ 

 ทิศตะวันตก จรดพรมแดนโปแลนด สโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย และมอลโดวา 
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ภูมิประเทศ  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม อุดมสมบูรณ ทางตะวันตกมีเทือกเขา Carpathians ทางใตสุด

เปนคาบสมุทรไครเมีย และมีแมน้ำสำคัญ ๆ ของทวีปยุโรปไหลผาน ไดแก แมน้ำดนีเปอร แมน้ำดนีสเตอร และ

แมน้ำดานูบ ซ่ึงไหลลงสูทะเลดำ 

 

ภูมิอากาศ อบอุนแบบภาคพ้ืนทวีป มี 4 ฤดู ยกเวนบริเวณชายฝงทะเลแถบคาบสมุทรไครเมียทางตอนใต 

ซ่ึงมีอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน ฤดูหนาวพ้ืนท่ีบริเวณภายในประเทศ มีอากาศหนาวเย็นกวาพ้ืนท่ีบริเวณ

ชายฝงทะเลดำ 

 

ประชากร  43,745,640 ลานคน (ก.ค.2564) ประกอบดวย ยูเครน 77.8% รัสเซีย 17.3% เบลารุส 0.6% 

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

และอ่ืน ๆ 1.8%  

 

รายละเอียดประชากร อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 16.16% วัยรุน (15-24 ป) 

9.28% วัยทำงาน (25-54 ป) 43.66% วัยเริ่มชรา (55-64 ป) 13.87% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 17.03% 

อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 73.18 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 68.51 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 78.15 ป     

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

 

ศาสนา  คริสตนิกายออรทอดอกซกวา 80% (แยกยอยหลายกลุม เชน นิกาย Ukrainian Orthodox 

เขตปกครองของพระราชาคณะ Kyiv Patriarchate 44% นิกาย  Ukrainian Orthodox เขตปกครอง

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

Autocephalous Orthodox 2.4%) นิกายโรมันคาทอลิก 17% นิกายโปรเตสแตนต ยิว อิสลาม และอ่ืน ๆ 3% 

 

ภาษา  ภาษายูเครนหรือ Little Russian (ตระกูลภาษาสลาฟ) เปนภาษาราชการ มีผูใช 67.5% 

ภาษารัสเซีย 29.6% ภาษาอ่ืน ๆ 2.9% (เชน ไครเมียตาตาร มอลโดวา โรมาเนีย และฮังการี)  

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 99.8% 

 

การกอตั้งประเทศ  ยูเครนตอสูเรียกรองการปกครองตนเองมาตั้งแตป 2460 แตสหภาพโซเวียตปราบปราม 

และกลายเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต นโยบายเปดกวางทางการเมืองของประธานาธิบดีมิคาอิล กอรบาชอฟ 

สงผลใหเกิดกระแสการเรียกรองสิทธิการปกครองตนเองในยูเครน จนกระทั่งมีการประกาศเอกราชจาก

สหภาพโซเวียตเม่ือ 24 ส.ค .2534 และจัดลงประชามติใหยูเครนประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต         

เม่ือ 1 ธ.ค.2534  
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วันชาต ิ 24 ส.ค. (ป 2534) วันประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต 

 

การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง วาระดำรงตำแหนง 5 ป มีรัฐธรรมนูญเม่ือ 28 มิ.ย.2539 และปรับแกไขเม่ือป 2547 ป 2553 

และป 2558 แบงเขตการปกครองเปน 24 แควน (provinces) 1 สาธารณรัฐปกครองตนเอง และ 2 เทศบาลนคร 

(municipalities)   

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีโวโลดีมีร เซเลนสกี เขาพิธีสาบานตนรับตำแหนงประธานาธิบดี

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

ประธานาธิบดียูเครน รอบท่ี 2 เม่ือ 21 เม.ย.2562 ดวยคะแนนเสียง 73.22% ขณะท่ีประธานาธิบดีโปโรเชนโก   

ไดคะแนนเสียง 24.45% (การเลือกตั้งรอบแรกจัดข้ึนเม่ือ 31 มี.ค.2562 มีผูสมัครรวม 39 คน) การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีเปนการเลือกต้ังโดยตรง วาระละ 5 ป การเลือกตั้งครั้งถัดไปจะมีข้ึนใน มี.ค.2567 สำหรับ

นายกรัฐมนตรมีาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี โดยตองผานการรับรองจากสภาสูงสุด (Verkhovna Rada) 

นรม.ทำหนาท่ีในการแตงตั้งคณะรัฐมนตร ีซ่ึงตองผานความเห็นชอบจากสภาสูงสุดเชนกัน นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน

คือ นาย Denys Shmyhal เขารับตำแหนงเม่ือ 4 มี.ค.2563  

  ฝายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียว คือ สภาสูงสุด (Verkhovna Rada) มีสมาชิก 450 คน (ก่ึงหนึ่ง

มาจากเลือกตั้งโดยตรง และอีกก่ึงหนึ่งเปนแบบสัดสวน) วาระละ 5 ป เนื่องจากรัสเซียผนวกไครเมียและพ้ืนท่ี

บางสวนในภาคตะวันออกของยูเครนยังไมสงบ ทำใหขาดสมาชิกรัฐสภารวม 27 ท่ีนั่ง โดยพรรคการเมืองท่ี

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 21 ก.ค.2562 ไดแก พรรค Servant of the People (43.2%) ได 254 ท่ีนั่ง 

พรรค Opposition Platform for Life (13.1%) ได 43 ท่ีนั่ง พรรค Batkivshchyna หรือ Fatherland (8.2%) ได 

26 ท่ีนั่ง  พรรค European Solidarity (8.1%) ได 25 ท่ีนั่ง พรรค Holos หรือ Voice (5.8%) ได 20 ท่ีนั่ง 

และอ่ืน ๆ (21.6%) ไดแก พรรค Opposition Bloc 6 ท่ีนั่ง พรรค Samopomich 1 ท่ีนั่ง พรรค Svoboda 1 ท่ีนั่ง 

พรรคอ่ืน 2 ท่ีนั่ง และผูสมัครอิสระ 46 ท่ีนั่ง สวนการเลือกตั้งครั้งถัดไปจะจัดข้ึนภายใน ก.ค.2567  

 ฝายตุลาการ : ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) มีศาลฎีกา (Supreme Court of Ukraine-SCU) 

ประกอบดวยผูพิพากษา 100 คน ประจำศาลแพง ศาลอาญา ศาลพาณิชย และศาลปกครอง สวนศาลรัฐธรรมนูญ 

ประกอบดวยผูพิพากษา 18 คน และศาลตอตานการทุจริตระดับสูง ประกอบดวยผูพิพากษา 39 คน ซ่ึงเปด

ดำเนินการเม่ือ ก.ย.2562 ขณะเดียวกัน ศาลพิเศษถูกยกเลิกหลังมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของยูเครน 

โดยประธานาธิบดีเซเลนสกีลงนามในกฤษฎีกาเม่ือ พ.ย.2562 

 พรรคการเมืองสำคัญ ไดแก 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 ยูเครนมีพ้ืนท่ีกวางใหญและมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก จึงเปนหนึ่งในประเทศ  

ผูสงออกธัญพืชสำคัญของโลก คิดเปนสัดสวนประมาณ 16%  จากขอมูลกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา 

และการเกษตรยูเครนระบุวา การสงออกธัญพืชหวง ก.ค.2563-มิ.ย.2564 ลดลง 16.9% เหลือ 25.27 ลานตัน 

แบงเปน ขาวสาลี 12.38 ลานตัน ขาวโพด 8.34 ลานตัน ขาวบารเลย 3.75 ลานตัน เนื่องจากเก็บเก่ียวไดนอยลง

จากสภาพอากาศเลวราย กอนหนานี้ ธนาคารแหงชาติยูเครน (National Bank of Ukraine-NBU) คาดการณ

ผลผลิตธัญพืชป 2563 ลดลงจากท่ีคาดไว 72 ลานตัน เหลือ 67 ลานตัน โดยเม่ือป 2562 ยูเครนสงออกธัญพืช 

57.2 ลานตัน รวมถึงเปนประเทศสงออกผลผลิตเกษตรอินทรีย (organic product) ไปยังสหภาพยุโรปรายใหญ

เปนอันดับ 2 จำนวน 3.24 ลานตัน คิดเปนสัดสวนมากกวา 10% 

  ธนาคารโลก (World Bank-WB) คาดการณการฟนตัวทางเศรษฐกิจยูเครนป 2564 ยังไมดีข้ึน 

เนื่องจากผลกระทบจากโรค COVID-19 และปญหานโยบายทางเศรษฐกิจ โดย WB สงเสริมยูเครนดำเนินการ

ภายใตกรอบการปฏิรูปประเทศหวงป 2565-2569 หรือ Country Partnership Framework (CPF) พรอมให

คำปรึกษากับท้ังรัฐบาล สถาบันการเงินระหวางประเทศ ภาคประชาสังคม และตัวแทนภาคเอกชน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสการพัฒนาประเทศ ตลอดจนแนวทางท่ี WB สามารถชวยเหลือเพ่ิมเติม 

(เริ่มกระบวนการเม่ือ ก.ย.2564) ท้ังนี้ สถานการณเศรษฐกิจยูเครนมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง โดยป 2563 อยูท่ี 

308,550 ลานดอลลารสหรัฐ (ลดลงจากป 2562 ท่ีมีมูลคา 409,830 ลานดอลลารสหรัฐ) เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 สงผลใหอัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนเปน 8.93% แมหนี้สาธารณะ

ปรับตัวลดลงอยูท่ี 54.3% (ป 2562 อยูท่ี 56.95%) ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงกองทุน

การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund-IMF) ระบุรายไดเฉลี่ยตอหัว (GDP per capita) 

ของยูเครนต่ำสุดในยุโรป  

  นอกจากนี้ ยูเครนมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมหนัก แมตองพ่ึงพาการนำเขาพลังงานจาก

ตางประเทศเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการในประเทศ โดยเฉพาะจากรัสเซีย ทำใหยูเครนประสบปญหา  

ความม่ันคงดานพลังงาน รวมท้ังประสบปญหาทางเศรษฐกิจเม่ือมีปญหาขัดแยงกับรัสเซีย เนื่องจากยูเครน

พ่ึงพารายไดจากการนำเขากาซธรรมชาติจากรัสเซียเพ่ือสงออกผานทอสงไปยุโรป (ยุโรปนำเขากาซรัสเซียผาน

ทอสงยูเครนกวา 40%) กอนหนานี้ ยูเครนมีปญหาขัดแยงกับรัสเซียเก่ียวกับกาซธรรมชาติท้ังการคางชำระหนี้

และราคาท่ีตกลงกันไมได ทำใหรัสเซียระงับการสงออกกาซธรรมชาติใหยูเครนหลายครั้ง เชน เม่ือป 2549 

และ ป 2552 จนสงผลกระทบตอผูบริโภคในยุโรป และมีความขัดแยงกันกรณีกาซธรรมชาติบอยครั้งข้ึนนับแต

ป 2557 โดยยูเครนเปนประเทศหนาดานระหวางรัสเซียกับสหภาพยุโรป (EU) เฉพาะอยางยิ่งการเปนเสนทางหลัก

ในการขนสงน้ำมันจากรัสเซียเขาสูยุโรป มีเมือง Odessa เปนเมืองทาท่ีสำคัญท่ีสุดของยูเครน และเปนศูนยกลาง

การเดินเรือหลักในยุโรปตะวันออกเฉียงใตและคาบสมุทรบอลขาน อยางไรก็ดี  รัสเซีย ยู เครน และ

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission-EC) มีแผนลงนามขอตกลงความรวมมือขนสงกาซธรรมชาติ

จากรัสเซียไปยุโรปผานยูเครน เริ่มบังคับใชใน 1 ม.ค.2563 ซ่ึงเปนการสรางความม่ันคงดานพลังงานในยุโรป

ระยะยาว ท้ังนี้ ยูเครนอาจไดรับผลกระทบจากโครงการทอสงกาซ Nord Stream 2 ของรัสเซีย (สรางเสร็จ

สมบูรณเม่ือ ก.ย.2564) ท่ีรัสเซียประสงคใชเปนเสนทางเพ่ิมการสงออกกาซรัสเซียไปยุโรปผานเยอรมนี ซ่ึงจะ

ลดการสงผานยูเครน แมเยอรมนีและสหรัฐฯ จะใหหลักประกันและกดดันรัสเซียใหตออายุสัญญาสงออก

กาซไปยุโรปผานยูเครนหลังป 2567 ก็ตาม 
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 ปญหาความไมสงบในภาคตะวันออกของยูเครนและการขาดการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ

เปนอีกสาเหตุที่ทำใหยูเครนประสบปญหาเศรษฐกิจมากข้ึน โดยเฉพาะปญหาการสูรบในภาคตะวันออก 

ซ่ึงเปนแหลงอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมการทหาร จนกระทบตอการผลิตที่เคยมีสัดสวนถึง 35% 

ของ GDP อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจยูเครนมีสัญญาณฟนตัว จากการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดย GDP เติบโต 2.5% 

เม่ือป 2560 เพ่ิมข้ึนจาก 2.4% ของป 2559 แตมีปจจัยเสี่ยงจากสถานการณไมสงบในภาคตะวันออก            

ท่ีจะกระทบตอภาคอุตสาหกรรมหลักของยูเครน ท้ังนี้ สหภาพยุโรปเปนคูคารายใหญท่ีสุดของยูเครนแทนท่ีรัสเซีย

หลังความตกลงการคาเสรีสหภาพยุโรป-ยูเครน (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement-DCFTA) 

มีผลบังคับใชเม่ือ 1 ม.ค.2559 ขณะท่ีรัสเซียระงับขอตกลงการคาเสรีกับยูเครน ตั้งแต 1 ม.ค.2559 ดานกองทุน

การเงินระหวางประเทศ (IMF) อนุมัติเงินกูรวม 17,500 ลานดอลลารสหรัฐใหแกยูเครนเม่ือ มี.ค.2558 

แบงเปนเงินกูงวดแรก 5,000 ลานดอลลารสหรัฐ และงวดท่ี 2 จำนวน 12,500 ลานดอลลารสหรัฐ ตอมาเม่ือ 

เม.ย.2560 IMF อนุมัติเงินกูเพ่ิมเติมใหยูเครนอีก 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยแลกกับการยื่นเง่ือนไขให

ยูเครนปฏิรูปเศรษฐกิจและปราบปรามการทุจริต และเม่ือ ก.ย.2562 ยูเครนเริ่มเจรจาโครงการกูยืม 3 ป 

มูลคา 5,000-10,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายใตการกำกับดูแลของ Extended Fund Facility (EFF) เพ่ือ

ใชในการพัฒนานโยบายการคลังและการเงิน รวมถึงมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ และสงมอบเงินกู 2,000 ลาน

ดอลลารสหรัฐเม่ือป 2562 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  กริฟนา (Hryvnia-UAH)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  26.05 กริฟนา/ดอลลารสหรัฐ (12 พ.ย.2564)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 กริฟนา : 1.26 บาท (12 พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 516,683 ลานดอลลารสหรัฐ    

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  ติดลบ 4.02% 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป :  3,659 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน  :  20.2 ลานคน แบงเปนภาคการเกษตร 5.8% ภาคอุตสาหกรรม 26.5% และภาคบริการ 67.8% 

อัตราการวางงาน  :  9.48% 

อัตราเงินเฟอ :  2.74% 

ดุลการคาระหวางประเทศ :  ขาดดุล 4,900 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก :  60,670 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก :  ขาวโพด ขาวสาลี น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมัน Rapeseed เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก 

สายไฟหุมฉนวน  

คูคาสงออกท่ีสำคัญ :  รัสเซีย 9% จีน 8% เยอรมนี 6% โปแลนด 6% อิตาลี 5% ตุรกี 5%  

มูลคาการนำเขา :  62,460 ลานดอลลารสหรัฐ 
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สินคานำเขา :  ผลิตภัณฑปโตรเลียม รถยนต ยาบรรจุหีบหอ ถานหิน กาซธรรมชาติ  

คูคานำเขาท่ีสำคัญ :  จีน 13% รัสเซีย 12% เยอรมนี 10% โปแลนด 9% เบลารุส 7%  

ทรัพยากรธรรมชาติ :  แรเหล็ก ถานหิน แรแมงกานิส กาซธรรมชาติ น้ำมัน เกลือ แรซัลเฟอร แรแกรไฟต 

แรไทเทเนียม แมกนีเซียมซัลเฟต ดินขาว นิกเกิล ปรอท และปาไม 

 

การทหารและความม่ันคง 

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

(เทากับระดับเม่ือป 2556) เม่ือตนป 2558 การปฏิรูปกองทัพยังไมคืบหนาเนื่องจากขาดงบประมาณ และ

ปญหาการสู รบกับฝายตอต านรัฐบาลในภาคตะวันออกตั้ งแต  มี .ค.2557 จนถึงป จจุบันยังมี เหตุปะทะและ                  

โจมตีประปราย แม มีขอตกลงหยุดยิงเม่ือ ก.พ.2558 ยู เครนจัดตั้ ง National Guard เพ่ือรวมปฏิบัติการใน            

ภาคตะวันออกเม่ือป 2557 และประกาศหลักนิยมทางทหาร เม่ือ ก.ย.2558 โดยระบุวา ภัยคุกคามในปจจุบัน

และอนาคตมาจากรัสเซีย ซึ่งยูเครนควรปรับปรุงกองทัพและหนวยงานความม่ันคงใหทันสมัยตามมาตรฐาน   

เนโตและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยูเครนยังฝกรวมทางทหารกับตางชาติบอยครั้งข้ึนหลังป 2557 โดยเฉพาะ

กับเนโต อาวุธยุทโธปกรณสวนใหญตกทอดจากสมัยอดีตสหภาพโซเวียต และบางสวนไดรับการสนับสนุนจาก

สหรัฐฯ อยางไรก็ดี ยูเครนเปนหนึ่งในประเทศผูผลิตและสงออกอาวุธยุทโธปกรณ โดยมีเปาหมายเปน 1 

ใน 5 ของประเทศผูสงออกรายใหญของโลก ยูเครนเคยเปนประเทศสงออกอันดับ 4 ของโลกเมื่อป 

2555 (ม ูลค า 1 ,344 ลานดอลลารสหรัฐ) จากขอมูลของ Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) ระบุวา ยูเครนสงออกอาวุธยุทโธปกรณเปนอันดับ 12 ของโลก หวงป 2559-2563 (จากผูสงออก

รายใหญ 68 ประเทศ) โดยมีจีน รัสเซีย และไทยเปนลูกคารายใหญ สำหรับประเทศสงออกอาวุธยุทโธปกรณ 5 

อันดับแรกของโลกคือ สหรัฐฯ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และจีน 

 กำลังพลรวม : 209,000 นาย งบประมาณดานการทหารป 2563 ประมาณ 4,129 ลาน

ดอลลารสหรัฐ มากกวาป 2562 ท่ีมีประมาณ 3,522 ลานดอลลารสหรัฐ และเพ่ิมข้ึนจากป 2561 ท่ีมีประมาณ 

3,192 ลานดอลลารสหรัฐ 

 ทบ.  145,000 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก ถ.หลัก 854 คัน (รุน 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 (รุน BRDM-2 และ BRM-1K) 

ยานรบทหารราบหุมเกราะ 1,137 คัน (รุน BMP-1, BMP-1AK, BMP-2, BMP-3, BTR-3DA, BTR-3E1 และ 

BTR-4E) ยานสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ 338 คัน (รุน BTR-D, MT-LB, BTR-60, BTR-70 และ BTR-80) 

ปนใหญ 1,770 กระบอก ระบบขีปนาวุธตอตาน ฮ.โจมตีแบบ Mi-24 Hind มี 35 เครื่อง ฮ.ขนสงแบบ Mi-8 Hip 

มี 23 เครื่อง อาวุธปลอยพ้ืนสูอากาศ อาทิ 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher), 9K33 Osa-AKM (SA-8 Gecko) 

และขีปนาวุธ S-300V (SA-12 Gladiator) ระบบเรดารสอดแนม และอาวุธปลอยพ้ืนสูพ้ืน 

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

ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก เรือฟริเกต 1 ลำ เรือตรวจการณชายฝง 9 ลำ อาทิ เรือคอรเวต นอกจากนี้ ยังมีเรือ

ปลอยทุนระเบิด 6 ลำ เรือยกพลข้ึนบก 2 ลำ เรือระบายพล 1 ลำ และเรือสงกำลังบำรุงและสนับสนุน 10 ลำ  
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 ทอ.  45,000 นาย ยุทโธปกรณสำคัญ ไดแก บ.รบ 125 เครื่อง แยกเปน บ.ขับไล 71 เครื่อง 

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

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

(แบบ Su-24MR Fencer-E 9 เครื่อง และ An-30 Clank 3 เครื่อง) บ.ขนสง 30 เครื่อง และ บ.ฝกแบบ L-39 

Albatros 31 เครื่อง ฮ.แบบ Mi-9 14 เครื่อง ฮ.ขนสงขนาดกลางแบบ Mi-8 Hip 30 เครื่อง และขนาดเบา

แบบ Mi-2 Hoplite 2 เครื่อง โดยมีอาวุธปลอยพ้ืนสูอากาศ เชน แบบ S-300P/PS/PT (SA-10 Grumble) 

และแบบ 9K37M Buk-M1 (SA-11 Gadfly) อาวุธปลอยอากาศสูพ้ืน เชน แบบ Kh-25 (AS-10 Karen) และ 

Kh-59 (AS-14 Kedge) อาวุธตอตานเรดาร อาวุธปลอยนำวิถีพ้ืนสูอากาศดวยอินฟราเรด และนำวิถีดวย 

semi-active radar homing  

  ยูเครนสั่งถอนกำลังทหาร 21 นายท่ีเขารวมปฏิบัติภารกิจกับเนโตในอัฟกานิสถาน และอพยพออก

จากอัฟกานิสถานหวง 1-5 มิ.ย.2564 เปนการยุติการมีสวนรวมตั้งแตป 2550 อยางไรก็ตาม ยูเครนยังประจำการทหาร

ในเซอรเบีย (40 นาย) และรวมปฏิบัติภารกิจกับสหประชาชาติในซูดาน (UNISFA) 6 นาย ในคองโก (MONUSCO) 

259 นาย ในซูดานใต (UNMISS) 4 นาย ในมาลี (MINUSMA) 2 นาย ในไซปรัส (UNFICYP) 1 นาย และในเซอรเบีย 

(UNMIK) 2 นาย นอกจากนี้ ยังสงผูสังเกตการณในมอลโดวา 10 นาย   

  กองกำลังตางประเทศในยูเครน หลังจากรัสเซียผนวกไครเมียเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย   

เม่ือ มี.ค.2557 รัสเซียสงทหารเขาประจำการในไครเมีย 28,000 นาย พรอมอาวุธยุทโธปกรณ โดยมีฐานทัพเรือ   

ท่ีเมืองเซวาสโตโปล ซ่ึงเปนฐานทัพหลักในทะเลดำ ขณะท่ีมีทหารจากหลายประเทศรวมในกองกำลังของ 

OSCE ในยูเครนประมาณ 800 นาย ไดแก แอลเบเนีย อารเมเนีย ออสเตรีย อาเซอรไบจาน เบลารุส เบลเยียม 

บอสเนีย-เฮอรเซโกวินา บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส 

จอรเจีย เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอรแลนด อิตาลี คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย นอรทมาซิโดเนีย 

มอลโดวา มอนเตเนโกร เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอรเบีย สโลวาเกีย 

สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด ทาจิกิสถาน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เขารวมในองคการระหวางประเทศ Australia Group, BSEC, CBSS 

(ผูสังเกตการณ), CD, CE, CEI, CICA (ผูสังเกตการณ), CIS (ยังไมลงนามกฎบัตร CIS ป 2536), EAEC (ผูสังเกตการณ), 

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 (ผูสังเกตการณ ), 

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

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

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

 

 



  ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 8 

การขนสงและโทรคมนาคม มีทาอากาศยาน 187 แหง เสนทางรถไฟระยะทาง 21,733 กม . ถนน

ระยะทาง 169,694 กม. และการเดินทางโดยเรือ (สวนใหญในแมน้ำดนีเปอร) 1,672 กม. เมืองทาท่ีสำคัญ 

ได แก  Feodosiya (Theodosia), Chornomosk (Illichivsk), Mariupol, Mykolayiv, Odesa (หรือ  Odessa) 

และ Yuzhnyy มีทอขนสงกาซ 36,720 กม. ทอขนสงน้ำมัน 4,514 กม. และทอขนสงกาซปโตรเลียมเหลว 

4,363 กม. ดานโทรคมนาคม มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 4,182,994 เลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 54,842,400 

เลขหมาย จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 25,883,509 คน (เม่ือ ก.ค.2561) รหัสอินเทอรเน็ต .ua  

 

การเดินทาง การบินไทยไมมีเท่ียวบินตรงไปยูเครน (กรุงเทพฯ-เคียฟ) แตมีสายการบินของยูเครน เชน 

Ukraine International Airlines และสายการบินอ่ืน ๆ อาทิ Turkish Airlines เวลาท่ีเคียฟชากวาไทย 4 ชม.

ในฤดูรอน และ 5 ชม. ในฤดูหนาว ไทยและยูเครนมีความตกลงยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือทางทูต    

และราชการ คนไทยเดินทางเขายูเครนโดยไมตองขอวีซาและพำนักในยูเครนไดนาน 90 วัน และเม่ือ 4 เม.ย.2561 

ยูเครนเริ่มใหนักทองเท่ียวตางชาติจาก 46 ประเทศ ยื่นขอตรวจลงหนังสือเดินทางทางออนไลน (E-visa)        

ซ่ึงรวมถึงไทย และตั้งแต 14 เม.ย.2562 ชาวยูเครนท่ีมาทองเท่ียวในไทยสามารถขอ Visa on Arrival และพำนัก

ไดไมเกิน 30 วัน ขณะเดียวกัน เม่ือ ส.ค.2562 กต.ยูเครนขยายเครือขายการใหบริการตรวจลงตราหนังสือ

เดินทาง โดยเปดศูนยตรวจลงตรา (visa center) เพ่ิมเติม 18 แหงใน 16 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงรวมถึงกรุงเทพฯ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :   

 1) ปญหาความไมสงบในภาคตะวันออกของยเูครน โดยนานาประเทศยังพยายามสงเสริมการ

แกไขปญหาโดยสันติวิธี เฉพาะอยางยิ่งจากกลุม Normandy format หรือ Normandy contact group หรือ 

Normandy Four (จัดตั้งเม่ือ 6 มิ.ย.2557) ประกอบดวย เยอรมนี รัสเซีย ฝรั่งเศส และยูเครน) รวมท้ังมีการ

จัดทำขอตกลงหยุดยิงตั้งแต ก.พ.2558  

 2) ผลกระทบจากการท่ียูเครนเปนรัฐกันชน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีแขงขันอิทธิพลระหวางยุโรปกับ

รัสเซีย และเปนเสนทางขนสงน้ำมันและกาซจากรัสเซียเขาสูยุโรป ทำใหยูเครนตองสงเสริมความสัมพันธกับ

สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ประเทศเพ่ือนบาน และกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent 

States-CIS) เพ่ือสกัดก้ันภัยคุกคามจากรัสเซีย  

 3) ความขัดแยงระหวางยูเครนกับรัสเซีย ท้ังจากการผนวกไครเมียของรัสเซียและบริเวณ

ทะเลอาซอฟ พ้ืนท่ีขัดแยงแหงใหมใกลชองแคบเคิรช และความพยายามขยายความรวมมือกับประเทศ

ตะวันตกของยูเครน โดยเฉพาะการท่ียูเครนมุงเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และเนโต ซ่ึงรัสเซียคัดคาน 

ขณะท่ีการซอมรบและการเพ่ิมกำลังทหารและอาวุธในประเทศสมาชิกเนโตท่ีมีพรมแดนติดกับยูเครน ซ่ึงเพ่ิม

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุปะทะหรือความขัดแยงรุนแรงระหวางฝายตะวันตกกับรัสเซีย อาจกระทบตอความม่ันคง

ของยูเครน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความขัดแยงเรื่องราคากาซธรรมชาติระหวางยูเครนกับรัสเซีย และโครงการ

ทอสงกาซ Nord Stream 2 ของรัสเซีย ท่ีอาจสงผลกระทบตอรายไดประเทศหากรัสเซียลดการพ่ึงพาจากการ

เปนประเทศทางผาน    
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  4) สถานการณในประเทศ ท้ังการปฏิรูปประเทศของยูเครน เฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ 

การจัดการกับวิกฤติการแพรระบาดของโรค COVID-19 และเสถียรภาพทางการเมืองในยูเครน  

 

ความสัมพันธไทย-ยูเครน   

 การทูตและการเมือง ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับยูเครนเม่ือ 6 พ.ค.2535   

สอท.ไทยประจำมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมยูเครน (ฝายยูเครนไดใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ออท. ณ วอรซอ 

เปน ออท.ไทยประจำยูเครนแลว โดยหนาท่ีในการดูแลของ สอท.ไทยประจำมอสโก จะสิ้นสุดลงเม่ือ ออท. ณ วอรซอ 

ยื่นพระราชสาสนตราตั้ง) และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เคียฟ สวนยูเครนมี สอท.ประจำกรุงเทพฯ 

สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ที่กรุงเทพฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยไทยและยูเครนมี

ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับยูเครน (Joint 

Commission on Bilateral Cooperation-JC) ลงนามเม่ือ 3 พ.ค.2545 เปนกลไกการพัฒนาความสัมพันธ ท้ังนี้ 

เม่ือ 30 พ.ค.2564 นายอันดรีย เบชตา (Andrii Beshta) ออท.ยูเครนประจำกรุงเทพฯ เสียชีวิตดวยภาวะหัวใจ

ลมเหลว ท่ีเกาะหลีเปะ จ.สตูล ขณะปฏิบัติภารกิจประสานความรวมมือในพ้ืนท่ีสำหรับรองรับนักทองเท่ียว

ยูเครนท่ีจะเดินทางมาไทยหลังสถานการณโรค COVID-19 โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษเม่ือ 5 

มิ.ย.2564 ปจจุบันนาย Pavlo Orel อุปทูต/ท่ีปรึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน   

 นายพาฟโล คลิมคิน (Pavlo Klimkin) รมว.กระทรวงการตางประเทศยูเครน เยือนไทย ระหวาง 

4-5 มิ.ย.2560 ซ่ึงเปนการเยือนอยางเปนทางการครั้งแรกนับตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต โดยมี

การลงนามในสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญาระหวางไทยกับยูเครน เพื่อ

สงเสริมความรวมมือและการอำนวยความสะดวกระหวางทั้งสองประเทศในคดีอาญา และความตกลง

ทางการคาระหวางไทยกับยูเครน อีกท้ังชวยสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางกัน ผานการแลกเปลี่ยน    

การเยือนของคณะผูแทนทางการคาและนักธุรกิจ และการจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee)  

 เม่ือป 2562 นางศันสนีย  สหัสสะรังษี ออท. ณ วอรซอ ในฐานะ ออท.ไทยประจำยูเครน 

พรอมคณะ เดินทางไปกรุงเคียฟ เพ่ือเขารวมประชุม Political Consultations ไทย-ยูเครน ครั้งท่ี 2 ท่ีมีนาย 

ศศิวัฒน วองสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะฝายไทย ซ่ึงเปนการประชุม

ครั้งแรกของท้ังสองฝายในรอบ 10 ป เพ่ือหารือถึงแนวทางในการกระชับความรวมมือและยกระดับ

ความสัมพันธในดานตาง ๆ ตลอดจนแนวทางประสานความรวมมือของท้ังสองประเทศในกรอบเวทีระหวาง

ประเทศ รวมถึงการเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธระดับบุคคล รวมถึงการเขาเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Sergiy 

Kyslytsya รมช.กระทรวงการตางประเทศยูเครน นอกจากนี้ ออท.ศันสนียรวมคณะผูแทนไทยไปเยี่ยมชม

โรงงานผลิตอากาศยานของบริษัท Antonov ซ่ึงเปนเจาของเครื่องบิน Mrija ท่ีใหญท่ีสุดในโลกและเปนผูผลิต

อากาศยานสำหรับพลเรือนและทางทหารรายสำคัญของยูเครน  

 สำหรับวิกฤตยูเครน ไทยสนับสนุนความพยายามในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี และ

สอดคลองกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดจนเคารพหลักการแหงอำนาจ

อธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน อยางไรก็ตาม การท่ียูเครนยังมีปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
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จึงมีคำแนะนำการเดินทางไปยูเครน ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย 

(Autonomous Republic of Crimea) ภูมิภาค Lugansk และภูมิภาค Donetsk 2) ปฏิบัติตามกฎหมายการ

เดินทางเขาพ้ืนท่ีท่ีควบคุมไมไดเปนการชั่วคราว (temporarily un-controlled areas) และเขา-ออกโดยใช

จุดผานแดนท่ีไดรับอนุญาตโดยรัฐบาลยูเครนเทานั้น 3) รายงานตัวกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เคียฟ ในการ

เดินทางเขา-ออกยูเครน  4) หลีกเลี่ยงการเขารวมกับฝูงชนหมูมากหากเกิดเหตุการณชุมนุมประทวง 5) เลือก

เดินทางไปยังสถานที่ที่ไดรับคำแนะนำจากคูมือนำเที่ยวที่เปนท่ีนิยมในการเดินทางในฐานะนักทองเที่ยว 

6) ติดตามการรายงานขาวการเมืองและขาวสารท่ัวไปในยูเครนเปนประจำ และ 7) ทำประกันการเดินทาง

ทองเท่ียวและสุขภาพท่ีครอบคลุมกอน  

 เศรษฐกิจ ไทยและยูเครนวางแผนจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมทางการคายูเครน-ไทย 

(Joint Trade Commission and the Ukraine-Thailand Business Forum) ครั้งแรก ภายในป 2564 (เลื่อนจาก

ป 2563 เนื่องจากสถานการณโรค COVID-19) ตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทย-ยูเครน เมื่อป 2560 

มูลคาการคาระหวางไทยกับยูเครนป 2563 อยูท่ี 307.79 ลานดอลลารสหรัฐ (ลดลงจากป 2562 อยูท่ี 555.35 

ลานดอลลารสหรัฐ สวนป 2561 อยูท่ี 355.70 ลานดอลลารสหรัฐ) ไทยสงออก 99.29 ลานดอลลารสหรัฐ 

นำเขา 208.50 ลานดอลลารสหรัฐ ทำใหยูเครนไดเปรียบดุลการคา 109.21 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2562 

ยูเครนไดเปรียบดุลการคา 347.85 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมจากเม่ือป 2561 ซ่ึงไดเปรียบ 155.59 ลานดอลลาร

สหรัฐ) สินคาสงออกสำคัญของไทย อาทิ แทรกเตอร ผลิตภัณฑยาง เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา ของปรุงแตงจาก

เนื้อสัตว ปลาและสัตวน้ำ  ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม ธัญพืช สวนสินคาท่ีไทยนำเขาจากยูเครน อาทิ ธัญพืช 

ไขมันและน้ำมันจากสัตวและพืช กากและเศษจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เหล็กและเหล็กกลา เครื่องจักร 

อุปกรณไฟฟา อุปกรณทางทัศนศาสตร การแพทยและศัลยกรรม ผลิตภัณฑจากแร ดานการลงทุน ไมมีขอมูล

วาไทยเขาไปลงทุนในยูเครน แตมีนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในไทย 150 รายที่ชาวยูเครนถือหุ น สถิติ

นักทองเที่ยวยูเครนในไทยหวงป 2562 มีจำนวน 22,619 คน เพ่ิมข้ึน 4.72% จากชวงเดียวกันของป 2561 

ขณะท่ีนักทองเท่ียวยูเครนในไทยเม่ือป 2560 มีจำนวน 60,794 คน (เพ่ิมข้ึน 12%) สรางรายได 4,505.37 ลานบาท 

สำหรับคนไทยในยูเครนมีจำนวน 213 คน สวนใหญเปนแรงงานและผูสมรสกับชาวยูเครน มีรานอาหารไทย 1 ราน  

 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับยูเครน ไดแก บันทึกความเขาใจระหวางสภาหอการคา

แหงประเทศไทยและสภาหอการคาและอุตสาหกรรมยูเครน (30 เม.ย.2541) ความตกลงวาดวยการจัดตั้ง

คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีระหวางไทย-ยูเครน (3 พ.ค.2545) ความตกลงวาดวยการ

ปรึกษาหารือและความรวมมือระหวาง กต.ไทย-ยูเครน (10 มี.ค.2547) ความตกลงวาดวยการบริการ

เดินอากาศ (10 มี.ค.2547) อนุสัญญาเพ่ือการยกเวนการเก็บภาษีซอน (10 มี.ค.2547) บันทึกความเขาใจ

ระหวางสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไทยและหนวยงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ยูเครนเก่ียวกับความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงิน           

(19 ก.ค.2548) ขอตกลงท่ีไทยสั่งซ้ือรถหุมเกราะลอยางประเภทสะเทินน้ำสะเทินบก BTR-3E1 จำนวน 96 คัน

จากยูเครน (ป 2550) มูลคา 129.74 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยรับมอบ 2 คันแรกแลวเม่ือ 17 ก.ย.2553 

และยูเครนกำหนดสงมอบท้ังหมดภายในป 2558 และขอตกลงท่ีไทยสั่งซ้ือรถถังหลักแบบ T-84 Oplot จำนวน 
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49 คันจากยูเครน (1 ก.ย.2554) มูลคาประมาณ 240 ลานดอลลารสหรัฐ โดยยูเครนสงรถถังชุดแรกใหไทย     

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 คันเม่ือ มิ.ย.2560 โดยเม่ือ 

มี.ค. 2561 ยูเครนสงมอบรถถังท่ีเหลือท้ังหมดใหไทย นอกจากนี้ สภากลาโหมและความม่ันคงแหงชาติยูเครน 

(National Security and Defense Council of Ukraine-NSDCU) ระบุเม่ือ 15 มิ.ย.2561 วา ยูเครนและไทยอยู

ระหวางการพิจารณาแผนการขยายความรวมมือดานอุตสาหกรรมความม่ันคง โดยเฉพาะการจัดต้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมทหารรวมกัน เพ่ือสนับสนุนภารกิจบำรุงรักษา ซอมแซม และยกเครื่องใหม (Maintenance, 

Repair and Overhaul-MRO) รวมถึงความเปนไปไดในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณทางทหารรวมกันในไทย 

 

--------------------------------------------------- 
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นายโวโลดีมีร เซนเลนสกี 

(Volodymyr Oleksandrovych Zelensky) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดียูเครนคนท่ี 6  

 

เกิด 25 ม.ค.2521 (อาย ุ44 ป/ป 2565)  

 

สถานท่ีเกิด เมือง Kryvyi Rih หรือ Krivoy Rog แควน Dnipropetrovsk ภาคกลางของยูเครน ซ่ึงเปน 

 ศูนยกลางทรัพยากรแรเหล็กของยูเครน 

 

การศึกษา หวงประถมศึกษา พำนักท่ีเมือง Erdenet มองโกเลีย เปนเวลา 4 ป เนื่องจากบิดาไปทำงานท่ีนั่น  

 ศึกษาดานกฎหมายจาก Kryvyi Rih Institute of Economics  

 สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายจาก Kyiv National Economic University  

 มีความสามารถทางภาษา เชี่ยวชาญการใชภาษายูเครน รัสเซีย และอังกฤษ  

 

สถานภาพ สมรสกับนาง Olena Kiyashko เม่ือป 2546 มีบุตร 2 คน  

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2538 เขารวมแขงขันแสดงตลกในรายการโทรทัศน KVN (รายการแขงขันแสดงตลก ออกอากาศ 

 ตั้งแตป 2504 สมัยสหภาพโซเวียต) ในระดับทองถ่ิน 

ป 2540 ไดรับเชิญเขารวมคณะ Zaporizhia-Kryvyi Rih-Transit ซ่ึงแสดงในรายการหลักของ KVN  

 ไดรับรางวัลนักแสดงตลกของ KVN  

ป 2540  กอตั้งบริษัท Kvartal 95 หรือ Studio 95 รับสรางภาพยนตร การตูน และจัดแสดงตลก 

 ในรายการโทรทัศน  

ป 2541-2546 บริษัท Kvartal 95 ไดงานแสดงหลักในรายการ KVN ซ่ึงสรางชื่อเสียงใหเปนท่ีรูจักท้ังใน 

 รัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียต  
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ป 2546      บริษัท Kvartal 95 เริ่มผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนในยูเครน  

ป 2548      บริษัทเริ่มผลิตรายการใหสถานีโทรทัศนยูเครน ชอง TV channel Inter 

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

Rzhevsky Versus Napoleon, Love in the Big City รวมแสดงและสรางภาพยนตรชุด

เรื่อง 8 First Dates เม่ือป 2561 ภาพยนตรเรื่อง Love in the Big City 2 ท่ีนายเซเลนสกี

นำแสดง ถูกหามฉายในยูเครน   

ป 2553-2555 นายเซนเลนสกีไดเปนหนึ่งในสมาชิกผูบริหารและผูผลิตรายการของสถานีโทรทัศนยูเครน  

  ชอง TV channel Inter  

ส.ค.2557  เคลื่อนไหวคัดคานกรณีกระทรวงวัฒนธรรมยูเครน มีแนวคิดหามศิลปนรัสเซียจากยูเครน 

(ตั้งแตป 2558 รัฐบาลยูเครนสั่งหามศิลปนรัสเซียทำงานในยูเครน และหามนำเขาผลงาน

ศิลปนรัสเซีย) 

ป 2558-2562 บริษัท Kvartal 95 สรางละครตลกชุด Servant of the People หรือ ผูรับใชของประชาชน

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน โดยนายเซนเลนสกีรับบทเปนประธานาธิบดียูเครน 

นอกจากนี้ สื่อมวลชนรายงานวา บริษัท Kvartal 95 บริจาคเงิน 1,000,000 กริฟนา 

(สกุลเงินของยูเครน) ใหกับกองทัพยูเครน จากเหตุการณการสูรบในภูมิภาคดอนบาส 

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

ไดรับการจดทะเบียนอยางเปนทางการ (กอตั้งเม่ือ 2 ธ.ค.2560 โดยนาย Ivan Bakanov   

นักธุรกิจและนักการเมืองยูเครน ปจจุบันดำรงตำแหนง ผอ.หนวยรักษาความปลอดภัยยูเครน 

(Security Service of Ukraine-SBU) ปจจุบันมีนาย Dmytro Razumkov เปนหัวหนาพรรค 

และเม่ือ 29 ส.ค.2562 ไดรับแตงตั้งเปนประธานรัฐสภายูเครน (Verkhovna Rada)  

31 ธ.ค.2561 นายเซนเลนสกีลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครน ในนามพรรค Servant of the People   

31 มี.ค.2562 ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครน รอบแรก นายเซเลนสกีไดรับเลือกในลำดับท่ี 1 

21 เม.ย.2562 ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครน รอบ 2 ดวยคะแนนเสียง 73.22% เหนือคูแขง 

 อยางอดีตประธานาธิบดีโปโรเชนโก ท่ีไดคะแนนเสียง 24.45%  

20 พ.ค.2562 สาบานตนเขารับตำแหนงประธานาธิบดียูเครนคนท่ี 6 

 

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

 

ประธานาธิบดี Volodymyr Zelensky  

นรม. Denys Shmyhal  

รอง นรม.คนท่ี 1 Yulia Svyrdenko (Ms) 

รอง นรม. (บูรณาการดินแดนท่ีถูกยึดครองชั่วคราว) Iryna Vereshchuk (Ms)   

รอง นรม. (บูรณาการกับสหภาพยุโรป) Olha Stefanishyna (Ms) 

รอง นรม. Mykhailo Fedorov 

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตร ี Oleh Uruskyy 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ Yulia Svyrdenko (Ms) 

รมว.กระทรวงพลังงาน  German Galushchenko 

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา Vadym Huttsait 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Dmytro Kuleba 

รมว.กระทรวงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน Olexandr Kubrakov 

รมว.กระทรวงนโยบายดานสังคม  Maryna Lazebna (Ms) 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผานศึก0

1  Yulia Laputina (Ms) 

รมว.กระทรวงนโยบายเกษตรกรรมและอาหาร1

2 Roman Leshchenko 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Viktor Liashko 

รมว.กระทรวงยุตธิรรม Denys Maliuska  

รมว.กระทรวงการคลัง  Serhii Marchenko 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Denys Monastyrskyy  

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและนโยบายขอมูล Olexandr Tkachenko 

รมว.กระทรวงการพัฒนาชุมชนและดินแดน  Oleksiy Chernyshov 

รมว.กระทรวงกลาโหม Oleksii Reznikov 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร23 Pavlo Ryabikin 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร Serhii Shkarlet 

รมว.กระทรวงการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล Mykhailo Fedorov  

 

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

  (พ.ย.2564)  

 
1 จัดต้ังเมื่อ 22 พ.ย.2561 โดยหวง ส.ค.2562-มี.ค.2563 ผนวกรวมกับกระทรวงการครอบครองที่ดินและผูพลัดถิ่นระยะส้ัน 
2 จัดต้ังเมื่อ 17 ธ.ค.2563 กอนหนานี้ถกูผนวกรวมกบักระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา และการเกษตร  
3 จัดต้ังเมื่อ 22 ก.ค.2563 


