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สาธารณรัฐเบลารุส 
(Republic of Belarus) 

  

 
เมืองหลวง มินสก (Minsk) 
 
ท่ีตั้ง อยูในยุโรปตะวันออก ตั้งอยูทางตะวันออกของโปแลนด พ้ืนท่ี 207,600 ตร.กม. (ประมาณ 40% 
ของไทย) แบงเปน พ้ืนดิน 202,900 ตร.กม. และพ้ืนน้ำ 4,700 ตร.กม. โดยมีพรมแดนทางบกยาว 3,642 กม. 
 
อาณาเขต   
 ทิศเหนือ ติดลัตเวียและลิทัวเนีย 
 ทิศตะวันออก ติดรัสเซีย 
 ทิศใต ติดยูเครน 
 ทิศตะวันตก ติดโปแลนด 
 
 
 



   ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 
 

2 

ภูมิประเทศ ไมมีทางออกทะเล สวนใหญเปนท่ีราบลุมเต็มไปดวยน้ำขัง และมีทะเลสาบประมาณ 11,000 แหง 
 
ภูมิอากาศ แบบภาคพ้ืนทวีป ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูรอนอากาศเย็นและชื้น 
 
ประชากร 9,349,645 คน (เม่ือ ม.ค.2564) ประกอบดวย เบลารุสเซีย 84.9% รัสเซีย 7.5% โปแลนด 
3.1% ยูเครน 1.7% อ่ืน ๆ 2.6% (ป 2562) อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 16.97% 
วัยรุน (15-24 ป) 9.62% วัยทำงาน (25-54 ป) 43.05% วัยเริ่มชรา (55-64 ป) 14.57% และวัยชรา (65 ป
ข้ึนไป) 15.79% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 75.2 ป เพศชาย 70.2 ป อายุเฉลี่ยเพศหญิง 79.9 ป อัตราการเกิด 
9.5 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 13.1 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมประชากร       
-0.29% อายุเฉลี่ยแตงงานเพศชาย 28.4 ป เพศหญิง 26.2 ป 
 
ศาสนา ป 2563 ในเบลารุสมีไมนอยกวา 25 ศาสนาหรือนิกายท่ีไดรับการจดทะเบียน ครอบคลุมกวา 
3,389 ชุมชน และสมาคมทางศาสนา 174 แหง คริสตนิกายออรทอดอกซ 48.3% โรมันคาทอลิก 7.1% อ่ืน ๆ 
3.5% และไมนับถือศาสนา 41.1%  
 
ภาษา เบลารุสและรัสเซียเปนภาษาราชการ โดยใชภาษารัสเซีย 70.2% ภาษาเบลารุส 23.4% 
ภาษาอ่ืน ๆ 3.1% (ภาษาโปลและยูเครน) และไมเฉพาะเจาะจง 3.3% (ป 2552) 
 
การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 99.8%  
 
การกอตั้งประเทศ เบลารุสอยูภายใตการครอบครองของจักรวรรดิรัสเซียตั้งแตปลายศตวรรษที่ 18 
กอนจะประกาศเอกราชจากจักรวรรดิรัสเซียหลังการปฏิวัติรัสเซียเม่ือป 2461 ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
กองทัพเยอรมนีเขายึดครองเบลารุสทำใหมีชาวเบลารุสเสียชีวิตรวม 2.2 ลานคน และภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เบลารุสกลับมาเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ตอมาประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต
เม่ือ 25 ส.ค.2534  
 
วันชาต ิ 3 ก.ค. (ป 2487) วันที่ไดรับการปลดปลอยจากกองทัพเยอรมนี และ 25 ส.ค. (ป 2534) 
วันประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต 
 
การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนา
ฝายบริหาร ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระดำรงตำแหนง 5 ป การเลือกตั้งประธานาธิบดี   
ครั้งลาสุด เม่ือ 9 ส.ค.2563 ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร ลูคาเชนโก ซ่ึงปกครองเบลารุสมาตั้งแตป 2537 
ไดรับเลือกต้ังเปนสมัยท่ี 6 ดวยคะแนนเสียง 80.1% ขณะท่ีนาง Svetlana Tikhanovskaya คูแขงคนสำคัญ 
ไดรับเลือกเปนอันดับ 2 ดวยคะแนนเสียง 10.12% นาง Anna Kanopatskaya ไดคะแนนเสียง 1.68%     
นาย Andrei Dmitriyev ไดคะแนนเสียง 1.21% และนาย Sergei Cherechen ไดคะแนนเสียง 1.14% มีผูมา
ใชสิทธิเลือกตั้ง 5,818,955 คน หรือ 84.28% ของผูมีสิทธิท้ังหมด การเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีข้ึนในป 2568 
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  หลังจากการเลือกตั้งเม่ือ 9 ส.ค.2563 มีชาวเบลารุสจำนวนมากชุมนุมตอตานรัฐบาล
เนื่องจากไมพอใจผลการเลือกตั้ง การชุมนุมยืดเยื้อยาวนานและยังไมมีทาทียุติ (พ.ย.2564) โดยมีขอเรียกรอง
ใหจัดการเลือกตั้งใหม ซ่ึงนาง Tikhanovskaya ปฏิเสธไมยอมรับผลการเลือกตั้งและลี้ภัยไปยังลิทัวเนีย อีกท้ัง
เดินทางพบหารือกับประธานาธิบดีและ นรม.ประเทศตาง ๆ รวมกวา 31 คน ภายในระยะ 1 ป เพ่ือเรียกรองให
กดดันทางการเมืองตอประธานาธิบดีลูกาเชนโก ซ่ึงดำเนินมาตรการควบคุมฝายตอตานรัฐบาลรวมถึงสื่อมวลชน 
นำสูการบังคับเครื่องบินของสายการบิน Ryanair ลงจอด เพ่ือจับกุมผูสื่อขาวฝายตรงขามรัฐบาล เม่ือ พ.ค.2564 
สงผลใหสหภาพยุโรป (European Union-EU) และสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอเบลารุส 
เม่ือ มิ.ย.2564 เนื่องจากการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง  
 เบลารุสดำเนินมาตรการตอบโตประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ อาทิ การขับไลหรือลด จนท.
ทางการทูตกับหลายประเทศท่ีกดดันเบลารุส อาทิ สหรัฐฯ ลิทัวเนีย ฝรั่งเศส โปแลนด อีกท้ังเบลารุสนิ่งเฉยตอ  
การควบคุมชายแดนและการลักลอบขามแดนผิดกฎหมาย สงผลใหมีผูพยายามลักลอบขามแดนจากเบลารุสมุงเขา
ประเทศยุโรป ผานลิทัวเนีย ลัตเวีย และโปแลนด ซ่ึงมีชายแดนติดกับเบลารุส เพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญ โดย
ประเทศท่ีมีชายแดนกับเบลารุสตองสรางรั้วก้ัน และยกระดับมาตรการปองกันชายแดนและควบคุมท่ีพักผูอพยพ 
อยางเขมงวด อีกท้ังเรียกรองในเวทีระหวางประเทศใหดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเบลารุส โดยมีการประณาม
เบลารุสท่ีใชประเด็นผูลี้ภัยเปนเครื่องมือทางการเมืองหลายครั้ง อีกท้ังประเทศในยุโรปมีแนวโนมขยายมาตรการ
คว่ำบาตรเบลารุสจากกรณีผูอพยพ 
 อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีลูกาเชนโกยังคงผลักดันแนวคิดริเริ่มการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเบลารุส 
เพ่ือนำพาประเทศกลับสูภาวะปกติ และดำเนินนโยบายแข็งกราวตอประเทศในยุโรปท่ีดำเนินมาตรการคว่ำบาตร
ทางเศรษฐกิจตอเบลารุส ท้ังนี้ เบลารุสมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือ 15 มี.ค.2537 และมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
เม่ือ 17 ต.ค.2547 โดยยกเลิกการจำกัดสมัยการดำรงตำแหนงประธานาธิบดี 
 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือดูแลการ
บริหารท่ัวไป สวนนายกรัฐมนตรีเปนผู เสนอชื่อคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ปจจุบัน นาย Roman 
Golovchenko ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีตั้งแต 4 มิ.ย.2563 
 ฝายนิติบัญญัติ : ใชระบบสองสภา (Bicameral) ประกอบดวย 1) สภาสูง (Council of the 
Republic) มีสมาชิก 64 ท่ีนั่ง (เลือกตั้งโดยสภาทองถ่ินและเมืองมินสก 56 ท่ีนั่ง สวนอีก 8 ท่ีนั่งมาจากการ
แตงตั้งของประธานาธิบดี) วาระละ 4 ป และ 2) สภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) มีสมาชิก 
110 ท่ีนั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระละ 4 ป การเลือกตั้งเม่ือ 18 ก.ย.2561 เปนการเลือกตั้งสภาทองถ่ิน 
ผลการเลือกตั้งไมเปลี่ยนแปลงนัก โดยผูไดรับเลือกตั้ง 56% ยังคงเปนอดีตสมาชิกสภาทองถิ่น และ 2.5% 
เปนผูแทนพรรคการเมืองที่สนับสนุนพรรครัฐบาล สวนผูสมัครจากพรรคฝายคานไดรับเลือกตั้ง 2 ที่นั่ง 
สวนการเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือ 17 พ.ย.2562 (เลื่อนข้ึนจากกำหนดเดิม 6 ก.ย.2563) ปรากฏวา พรรคการเมือง
ท่ีสนับสนุนประธานาธิบดีลูกาเชนโกไดรับเลือกตั้ง 77% ขณะท่ีพรรคฝายคานไมไดรับเลือกตั้งแมแตท่ีนั่งเดียว 
ซ่ึงผูสังเกตการณการเลือกตั้งขององคการวาดวยความม่ันคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for 
Security and Cooperation in Europe-OSCE) ระบุวา เปนการเลือกตั้งท่ีไมเสรีหรือเปนกลาง และการนับ
คะแนนในหนวยเลือกตั้งหลายแหงมีปญหา สำหรับการเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีข้ึนในป 2566 ท้ังนี้ เม่ือ 5 ธ.ค.2562 
ประธานาธิบดีลูคาเชนโกเปนประธานเปดการประชุมสภาสูง สมัยท่ี 6 และการประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 5  
 ฝายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลยอยอ่ืน ๆ เชน ศาลแควน ศาลเมือง ใชระบบ
กฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)  
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 พรรคการเมือง : พรรคท่ีมีแนวทางนิยมรัฐบาล ไดแก Belarusian Agrarian Party (AP), 
Belarusian Patriotic Movement หรือ Belarusian Patriotic Party (BPR), Belarus Social Sport Party, 
Communist Party of Belarus (KPB), Liberal Democratic Party (LDP), Republican Party, Republican 
Party of Labor and Justice และ Social Democratic Party of Popular Accord สวนพรรคฝายคาน ไดแก 
Belarusian Christian Democracy Party, Belarusian Party of the Green, Belarusian Party of the Left 
“Just World”, Belarusian Popular Front (BPF), Belarusian Social-Democratic Assembly, Belarusian 
Social Democratic Party (BSDPH), Christian Conservative Party (BPF) และ United Civic Party (UCP)  
 
เศรษฐกิจ เบลารุสพ่ึงพารัสเซียในดานเศรษฐกิจคอนขางมาก ท้ังดานพลังงานและตลาดสงออกหลัก 
(ประมาณ 41.22% ของการสงออกท้ังหมด) โดยป 2562 มูลคาการคาทวิภาคีอยูท่ี 35,550 ลานดอลลารสหรัฐ 
(ลดลง 5% จากป 2561) เบลารุสสงออกไปยังรัสเซีย 13,569 ลานดอลลารสหรัฐ นำเขา 21,983 ลานดอลลารสหรัฐ 
ขาดดุลการคา 8,414 ลานดอลลารสหรัฐ เบลารุสมีความชำนาญในอุตสาหกรรมหนัก และเปนหนึ่งในประเทศ
ชั้นนำของโลกดานการผลิตเครื่องเจาะขุดเหมืองหิน ขณะท่ีการนำเขาสินคาสวนใหญเปนน้ำมันดิบ เครื่องจักรกล 
ผลิตภัณฑอาหาร เคมีภัณฑ และเหล็กกลา จากรัสเซีย เยอรมนี ยูเครน จีน และเวเนซุเอลา อยางไรก็ตาม เบลารุส
พยายามสงเสริมการลงทุนจากตางชาติมากข้ึน โดยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Free Economic Zones-FEZ) 6 แหง 
ไดแก Minsk, Gomel, Vitebsk, Grodno, Brest และ Mogilev ซ่ึงนักลงทุนในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษี อาทิ งดเก็บภาษีสินคาและบริการเปนเวลา 5 ป และสวนลดภาษีมูลคาเพิ่ม 50% สำหรับ
สินคาท่ีผลิตในเขตดังกลาว นอกจากนี้ เบลารุสยังสงเสริมการเดินทางของนักธุรกิจและกระตุนการทองเท่ียว โดย
เมื่อ ม.ค.2560 ยกเวนการตรวจลงตราใหประชาชนจาก 80 ประเทศ ท่ีเขาพำนักในเบลารุสไมเกิน 5 วัน อาทิ 
ยุโรป 39 ประเทศ บราซิล สหรัฐฯ ญี่ปุน อินโดนีเซีย และหลัง ก.ค.2561 ขยายเวลาพำนักไดถึง 30 วัน      
ท้ังนี้ ธนาคารโลก (World Bank-WB) จัดใหเบลารุสเปนประเทศท่ีสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจ (Ease 
of doing business) อันดับท่ี 49 ของโลกจาก 190 ประเทศ ประจำป 2563 (ป 2562 อยูในอันดับท่ี 37) 
 นอกจากภาคอุตสาหกรรม เบลารุสยังใหความสำคัญกับภาคเกษตร ภาพรวมการสงออก
สินคาเกษตรเม่ือป 2562 มีมูลคา 21,700 ลานดอลลารสหรัฐ (เฉพาะสงออกไปรัสเซีย 4,300 ลานดอลลาร
สหรัฐ เพ่ิมข้ึน 3%) เปนผลิตภัณฑจากนม ผักและผลไมกระปอง ปลาและผลิตภัณฑจากปลา น้ำมันพืช เสนใย
ธรรมชาติ เพ่ือใชทอผา พรอมแสวงหาพันธมิตรและตลาดใหม  เช น  ประเทศนอกเคร ือร ัฐ เอกราช 
(Commonwealth of Independent States-CIS) ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีนและเวียดนาม รวมถึงสหรัฐฯ 
เวเนซุเอลา แอฟริกา และ EU เพ่ือชวยพัฒนาเศรษฐกิจ และทดแทนการพ่ึงพาจากรัสเซียและประเทศตะวันตก 
ขณะท่ีการสงออกสินคาเกษตรของเบลารุส ระหวาง ม.ค.-มี.ค.2563 เพ่ิมข้ึน 9.8% เม่ือเทียบกับหวงเดียวกัน
ของป 2562 มีมูลคา 1,400 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว มูลคา 
239.7 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 10.9% โดยสงออกไปยัง 72 ประเทศ และมีตลาดสงออกเติบโตในรัสเซีย (4.4%) 
กลุมประเทศ CIS (24.7%) กลุมประเทศนอก CIS (41.5%) กลุมประเทศเอเชียและโอเชเนีย (2.2%) สหรัฐฯ และ
ประเทศแถบทะเลแคริเบียน (52.4%) EU (54.3%) และมีเรือขนสงไปตลาดจีนเพ่ิมข้ึน 2.4 เทา    
 ป 2563 สินคาและบริการนำเขามูลคา 35,278 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีสงออกมูลคา 
37,184 ลานดอลลารสหรัฐ มูลคาการคารวม 61,946 ลานดอลลารสหรัฐ ขาดดุลการคาระหวางประเทศ 
3,588 ลานดอลลารสหรัฐ สำหรับ ม.ค.-ก.ย.2564 มูลคาการคารวม 57,799 ลานดอลลารสหรัฐ นำเขา 
29,652 ลานดอลลารสหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 13.5% เม่ือเทียบกับหวงเดียวกันของปกอนหนา) ขณะท่ีสงออก 28,146 
ลานดอลลารสหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 7.3% เม่ือเทียบกับหวงเดียวกันของปกอนหนา) 
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 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  เบลารุสรูเบิล (Belarusian ruble-BYR) 
 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  2.45 เบลารุสรูเบิล/ดอลลารสหรัฐ  
 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  13.39 บาท/1 BYR (14 พ.ย.2564) 
 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 60,100 ลานดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564) 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  3% (พ.ย.2564 จากป 2563) 
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป :  6,390 ดอลลารสหรัฐ 
แรงงาน :  4.3 ลานคน ภาคบริการ 61.3% ภาคอุตสาหกรรม 23.5% และภาคเกษตร 8.7% (ป 2563) 
อัตราการวางงาน  :  4% ของกลุมประชากรวัยแรงงาน (ป 2563) 
อัตราเงินเฟอ :  5% (ป 2564) 
ทุนสำรองระหวางประเทศ : 8,549 ลานดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564) 
ดุลการคาระหวางประเทศ :  ขาดดุล 1,506 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2564) 
มูลคาการสงออก  :  28,146 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2564) 
สินคาสงออก :  เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน ปุย เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑจากนม ไข น้ำผึ้ง ไม เหล็กและ
เหล็กกลา ผลิตภัณฑเคมีและยาง ผลิตภัณฑแร 
คูคาสงออกท่ีสำคัญ : รัสเซีย 45.1% ยูเครน 10.8% โปแลนด 4.3% ลิทัวเนีย 3.6% เยอรมนี 3.2% สหราช
อาณาจักร 2.8% จีน 2.6% (ป 2563) 
มูลคาการนำเขา :  29,652 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2564) 
สินคานำเขา :  เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน เครื่องจักรกล สินคาอิเล็กทรอนิกส เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  
เหล็กและเหล็กกลา ยานพาหนะ ผลิตภัณฑเคมีและยาง ผลิตภัณฑแร 
คูคานำเขาท่ีสำคัญ : รัสเซีย 50.4% จีน 11.3% เยอรมนี 5.1% ยูเครน 4.3% โปแลนด 3.8% ลิทัวเนีย 3.6% 
สหราชอาณาจักร 2.8% จีน 2.6% (ป 2563) 
ทรัพยากรธรรมชาติ :  ปาไม ถานหิน น้ำมัน กาซธรรมชาติ หินปูน แกรนิต ดินเหนียวผสมหินปูน หินชอลก 
ทราย กอนกรวดท่ีอาจมีสวนผสมของแรทองคำ และดิน 
 
การทหารและความม่ันคง 
 การทหาร :  เบลารุสยังไมมีขีดความสามารถในการปองกันการโจมตีขนาดใหญตาม       
แนวพรมแดน เคยมีปญหาตึงเครียดกับรัสเซีย แมมีความใกลชิดทางการเมืองและการทหาร โดยมีการฝกรวมทาง
ทหารอยางสม่ำเสมอ ท่ีสำคัญคือ 1) การแขงขันทางทหาร International Army Games ท่ีรัสเซียเปนเจาภาพ
จัดเปนประจำทุกป ตั้งแตป 2558 สำหรับ Army Games-2020 ครั้งท่ี 6 ระหวาง 23 ส.ค.-5 ก.ย.2563 มีการแขงขัน
ท้ังหมด 30 รายการ โดยมีประเทศเขารวม 39 ประเทศ และสังเกตการณ 60 ประเทศ ใชพ้ืนท่ีแขงขันใน 10 
ประเทศ ไดแก อารเมเนีย อาเซอรไบจาน เบลารุส จีน อินเดีย อิหราน คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย และ  
อุซเบกิสถาน ซ่ึงเบลารุสเปนเจาภาพจัดแขงขันในรายการ Sniper Frontier, Confident Reception และ Polar 
Star 2) การฝกซอมทางทหาร Vostok 2018 (เริ่มจัดตั้งแตป 2545) เปนการฝกซอมทางทหารครั้งใหญท่ีสุดใน
รอบ 40 ป มีกองกำลังเขารวมกวา 300,000 นาย ซ่ึงรวมถึงกองทัพจีนและมองโกเลีย และ 3) การฝกซอมทาง
ทหาร Zapad-2021 ประจำวงรอบ ระหวางรัสเซียกับเบลารุส กองกำลังเขารวมกวา 20,000 นาย จากอารเมเนีย 
คาซัคสถาน อินเดีย คีรกีซสถาน มองโกเลีย เซอรเบีย และศรีลังกา พรอมดวยผูแทนประเทศสังเกตการณจากจีน 
เวียดนาม เมียนมา ปากีสถาน และอุซเบกิสถาน 
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 นอกจากนี้ เบลารุสและจีนยังมีความรวมมือดานการทหารระหวางกันมากข้ึน เชน การฝกรวม
ตอตานการกอการรายระหวาง Armed Police Force (APF) ของจีน กับ Internal Troops ในสังกัด มท.เบลารุส
เปนครั้งแรกในชื่อวา United Shield-2017 เม่ือ ก.ค.2560 และเม่ือป 2561 เบลารุสเชิญกองทัพจีนเขารวม
เดินพาเหรดเนื่องในวันประกาศเอกราช (Independence Day) ระหวาง 24-25 มิ.ย.2561 เบลารุสประกาศ
หลักนิยมทางทหารใหม (New Military Doctrine) มีผลบังคับใชเม่ือ 20 ก.ค.2559 โดยปรับปรุงจากหลักนิยม
ทางทหารท่ีมีการปรับปรุงครั้งแรกเม่ือป 2555 เดิมมีเนื้อหาเก่ียวกับการประมาณการสถานการณการเมืองและ
การทหารในโลกและยุโรป การคาดการณ พัฒนาการในระยะกลาง การปองกันประเทศ ประสบการณ  
การพัฒนาทางทหารและความมั่นคงทางทหาร สำหรับหลักนิยมทางทหารใหม ระบุวา เบลารุสตอตาน 
การใชกำลังทางทหาร แตสนับสนุนการแกไขปญหาโดยสันติวิธี จะปกปองประเทศโดยใชเครื่องมือท่ีมี 
ทุกประเภทรวมถึงกำลังทหาร สงวนสิทธิในการใชมาตรการการปองกันการรุกรานและการแกไขปญหาขัดแยง
ภายในประเทศท่ีมีการใชอาวุธ อยางไรก็ตาม การใชกำลังเปนวิธีสุดทาย หลังจากท่ีมีการใชมาตรการทาง
การเมือง การทูต กฎหมาย เศรษฐกิจ ขอมูลขาวสาร อุดมการณ และมาตรการอ่ืน ๆ สำหรับภัยคุกคามตอ
เบลารุส ไดแก การเคลื่อนไหวทางทหารโดยเฉพาะการขยายกำลังทางทหาร และการติดตั้งระบบขีปนาวุธ
ของเนโตในยุโรปตะวันออก และการติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในโรมาเนียและโปแลนด 
ซ่ึงเบลารุสถือวาเปนภัยคุกคามทางทหารโดยตรงการกระตุนการเปลี่ยนแปลงไปสู Color Revolution การใช
กองกำลังเอกชนและ Hybrid Warfare 
 กำลังพลรวม ประธานาธิบดีเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดและประธานสภาความม่ันคงเบลารุส 
กองทัพเบลารุส มีกำลังพล 45,350 นาย เปน ทบ. 10,700 นาย ทอ. 11,750 นาย โดยมีกองกำลังรวม 17,000 นาย 
และกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ 5,900 นาย กำลังก่ึงทหาร 110,000 นาย (แบงเปนหนวยรักษาการณชายแดน 
12,000 นาย ทหารกองหนุน 87,000 นาย และกำลังประจำ มท. 11,000 นาย) และกำลังพลสำรอง 289,500 นาย 
งบประมาณดานการทหารป 2563 ประมาณ 616 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากป 2562 
 ยุทโธปกรณสำคัญ : อาวุธยุทโธปกรณสวนใหญตกทอดมาตั้งแตสมัยสหภาพโซเวียตและ
ไดรับยุทโธปกรณสมัยใหมบางสวนจากรัสเซีย  
 โดยประจำการ ทบ. อาทิ ถ.หลัก 532 คัน (รุน T-72B จำนวน 517 คัน และ T-72B3 mod 
จำนวน 15 คัน) ยานรบทหารราบหุมเกราะ 145 คัน (รุน BRM-1) รถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ 932 คัน 
(รุน BMP-2) รถเอนกประสงค 58 คัน (รุน MT-LB) อากาศยานไรคนขับ 8 เครื่อง (รุน CS/VN3B mod; Tigr) 
ปนใหญ 583 กระบอก อาวุธตอสู ถ. อาวุธปลอยพ้ืนสูอากาศ 350 ระบบ เชน Buk (SA-11 Gadfly), S-300V 
(SA-12A Gladiator/SA-12B Giant), Strela-10 1(SA-13 Gopher), Osa (SA-8 Gecko) แ ล ะ  Tor-M2E 
(SA-15 Gauntlet) 
 โดยประจำการ ทอ. อาทิ บ.รบ รวม 72 เครื่อง (บ.ขับไลแบบ MiG-29 Fulcrum, MiG-29S 
Fulcrum C MiG-29UB Fulcrum B และ บ.โจมตีแบบ Su-30SM Flanker H และ Su-25K/UBK Frogfoot A/B) 
บ.ขนสง 8 เครื่อง (แบบ Il-76 Candid, An-24 Coke, An-26 Curl และ Tu-134 Crusty) บ.ฝกแบบ L-39 
Albatros และ Yak-130 Mitten ไม ต่ ำกว า 12 เครื่อง ส วน  ฮ .โจมตีแบบ  Mi-24 Hind มี  12 เครื่อ ง  
ฮ.ลาดตระเวน/สอดแนม 26 เครื่อง (แบบ Mi-26 Halo, Mi-8 Hip และ Mi-8MTV-5 Hip) อาวุธปลอยอากาศสูพ้ืน 
อาวุธตอตานเรดาร อาวุธปลอยอากาศสูอากาศ นำวิถีดวยอินฟราเรดและนำวิถีแบบ semi-active radar 
homing อาวุธปลอยพ้ืนสูอากาศแบบ  S-300PS (SA-10 Grumble) S-125 Pechora (SA-3 Goa) และ      
S-200 (SA-5 Gammon) 9K37 Buk (SA-11 Gadfly) 9K331ME Tor-M2E (SA-15 Gauntlet) 9K33 Osa 
(SA-8 Gecko); 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher) 
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 กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ 5,900 นาย โดยประจำการรถสายพานลำเลียงพลหุมเกราะ 182 คัน 
(รุน BTR-70M1 และ 153 BTR-80) ปนใหญ 42 ระบบ (รุน D-30 และ 2B23 NONA-M1) ระบบตอตานรถถัง 
9K111 Fagot (AT-4 Spigot); 9K111-1 Konkurs (AT-5 Spandrel); 9K115 Metis (AT-7 Saxhorn) และ 
มี จนท.กห. 17,000 คน เบลารุสสงทหารเขารวมปฏิบัติภารกิจกับสหประชาชาติในเลบานอน (UNIFIL) 7 นาย  
 
ปญหาดานความม่ันคง 
 1) ความสัมพันธระหวางเบลารุสกับประเทศตะวันตกท่ีผานมาไมราบรื่น อีกท้ังเบลารุส 
เผชิญมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศในยุโรป ซ่ึงวิพากษวิจารณสถานการณการเมือง 
ภายในเบลารุส และการท่ีรสัเซียใชเบลารุสเปนรัฐกันชนดานทิศตะวันตกเพ่ือรับมือกับการขยายกำลังทางทหาร
ของเนโตมาประชิดพรมแดนรัสเซีย และแผนการติดตั้งระบบปองกันภัยทางอากาศในโปแลนดของสหรัฐฯ 
 2) ความสัมพันธกับรัสเซียมีความสัมพันธและความรวมมือดานการทหารและความม่ันคง
ใกลชิดกัน ท้ังในระดับทวิภาคีและในระดับภูมิภาค ผานองคกรสนธิสัญญาความม่ันคงรวมกัน (Collective Security 
Treaty Organization-CSTO) สวนดานเศรษฐกิจเบลารุสพ่ึงพารัสเซียอยางมาก  
 
สมาชิกองคการระหวางประเทศ เขารวมในองคการระหวางประเทศ BSEC (ผูสังเกตการณ), CBSS 
(ผู สั งเกตการณ ), CEI, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), 
ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, 
NAM, NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, SCO (ประเทศคู เจรจา), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 
UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (ผูสังเกตการณ) และ ZC 
นอกจากนี้ ยังรวมกับรัสเซียและคาซัคสถานจัดตั้งสหภาพศุลกากรยูเรเซีย (Eurasian Customs Union-EACU) 
เม่ือ 1 ม.ค.2553 และมีสมาชิกเพ่ิมอีก 2 ประเทศคือ อารเมเนีย และคีรกีซสถาน เม่ือ 2 ม.ค.2558 และเปน
สมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union-EAEU) ประกอบดวยสมาชิก 5 ประเทศคือ 
อารเมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีรกีซสถาน และรัสเซีย โดยพัฒนามาจากสหภาพศุลกากร   
 
การขนสงและโทรคมนาคม    มีทาอากาศยาน 65 แหง เสนทางรถไฟระยะทาง 5,528 กม. ถนนระยะทาง 
86,600 กม. ทอสงกาซยาว 5,386 กม. ทอสงน้ำมันยาว 1,589 กม. และทอสงน้ำมันสำเร็จรูปยาว 1,730 กม. 
(ป 2556) ดานโทรคมนาคม มีโทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการ 4,513,255 เลขหมาย (ป 2562) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
11,682,764 เลขหมาย จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 7,539,145 คน (ก.ค.2561) รหัสอินเทอรเน็ต .by  
 
การเดินทาง  ยังไมมีเท่ียวบินตรงระหวางไทยกับเบลารุส เวลาในเบลารุสชากวาไทย 4 ชม. ในฤดูรอน และ
ชากวาไทย 5 ชม. ในฤดูหนาว สำหรบัป 2563 ชาวเบลารุสเดินทางเขาไทยจำนวน 5,452 คน ขณะท่ีชาวไทย
เดินทางไปเบลารุสจำนวน 1,539 คน ท้ังนี้ หวง ม.ค.-ต.ค.2564 ชาวเบลารุสเดินทางเขาไทยจำนวน 252 คน 
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 
 1) การเมืองในเบลารุส ดานสิทธิมนุษยชน และความตึงเครียดในเวทีระหวางประเทศ 
เฉพาะอยางยิ่งประเทศในยุโรปตอกรณีการอพยพ ลี้ภัย ยายถ่ินฐาน จากบริเวณชายแดนเบลารุสผานลิทัวเนีย 
ลัตเวีย โปแลนด มุงสูประเทศในยุโรป ท่ีมีแนวโนมบานปลาย 
 2) บทบาทเบลารุสตอประเทศในเอเชีย เฉพาะอยางยิ่งกับจีน เมียนมา และเวียดนาม 
 3) ความรวมมือทวิภาคีภายใตการบูรณาการเปนสหภาพ (Union State) ระหวางรัสเซียกับเบลารุส 
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ความสัมพันธไทย-เบลารสุ 
 ดานการทูต ไทยใหการรับรองเอกราชของเบลารุสเม่ือ 26 ธ.ค.2534 และสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตเม่ือ 21 ก.ค.2535 โดย สอท.ไทยประจำมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลารุส และสถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ ณ มินสก ขณะท่ีสถานกงสุลกิตติมศักด์ิเบลารุสประจำประเทศไทย อยูในเขตอาณาของ สอท.เบลารุส
ประจำเวียดนาม 
 ตั้งแตตนป 2560 ไทยและเบลารุสติดตอระหวางกันมากข้ึนเปนลำดับ การเยือนท่ีสำคัญ ไดแก
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และคณะผูแทนกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-เบลารุส นำโดย พล.อ.สิงหศึก สิงหไพร เยือนเบลารุสระหวาง 29 พ.ค.-4 มิ.ย.2560 เพ่ือเยี่ยมคารวะนาย 
Vladimir Andrechenko ประธานสภาผูแทนราษฎรเบลารุส และนาย Vladimir I. Semashko รอง นรม.
เบลารุส รวมถึงรวมประชุมทวิภาคีกับ นาย Pavel Utiupin รมช.กระทรวงเศรษฐกิจเบลารุส และพบหารือ
ผูแทนจาก Hi-Tech Park ศูนยเทคโนโลยีแหงชาติเบลารุส 
  การคาไทย-เบลารุส หวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีมูลคาการคา 84.67 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทย
สงออก 3.3 ลานดอลลารสหรัฐ นำเขา 81.37 ลานดอลลารสหรัฐ ขาดดุลการคา 78.07 ลานดอลลารสหรัฐ 
โดยเม่ือป 2559 เบลารุสเปนคูคาอันดับท่ี 106 ของไทย มีมูลคาการคา 68.61 ลานดอลลารสหรัฐ ท้ังสองฝาย
ตั้งเปาหมายเพ่ิมมูลคาการคาเปน 2 เทาภายใน 5 ปขางหนา  
 สินคาสงออกของไทย 5 อันดับแรก ไดแก ผาปกและผาลูกไม ผลไมกระปองและแปรรูป 
เครื่องมือแพทยและอุปกรณ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ผาผืน สวนสินคานำเขาจากเบลารุส ไดแก ปุย 
และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว นมและผลิตภัณฑนม สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑเวชกรรมและ
เภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ 
 ท้ังนี้ ไทยคาดหวังใหเบลารุสนำเขายางพาราจากไทยเพ่ิมข้ึนและเขามาลงทุนใน Rubber City 
ของไทยเพ่ือสงออกผลิตภัณฑยางไปตลาดอาเซียนและท่ัวโลก รวมท้ังเพ่ิมการนำเขาผลิตภัณฑอาหารจากไทย เชน 
อาหารทะเล และอาหารกระปอง ขณะท่ีเบลารุสสนใจสงออกสินคามาไทยโดยเฉพาะปุยโพแทช ยางรถยนต 
รถบรรทุก และรถแทรกเตอร สวนภาคเอกชนไทย สนใจสงออกยางและผลิตภัณฑยาง และสินคาเกษตรแปรรูป
ไปยังเบลารุส  
 ดานการลงทุน ไทยและเบลารุสเห็นพองสงเสริมการคาการลงทุน โดยเบลารุสเล็งเห็นโอกาส
ในการใชไทยเปนฐานการผลิตและสงออกไปตลาดอาเซียนและคู FTA ของไทยและอาเซียน อุตสาหกรรม 
ท่ีเบลารุสมีความเชี่ยวชาญ และไทยอาจพิจารณาใหมีการรวมลงทุนในไทย ไดแก รถบรรทุกขนาดใหญ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือการทำเหมืองแร อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง และอุตสาหกรรม
เก่ียวกับเครื่องมือแพทย โดยมีการรวมทุนระหวางบริษัทอาเซียนโปแทซชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท JSC 
Belaruskali (รัฐวิสาหกิจ) ในอุตสาหกรรมเหมืองแรและปุยโพแทช สำหรับดานการทองเท่ียว มีนักทองเท่ียว
เบลารุสเยือนไทยเม่ือป 2560 จำนวน 14,353 คน (เพ่ิมข้ึน 7%) สรางรายได 806 ลานบาท  
 ความตกลงท่ีสำคัญระหวางไทยกับเบลารุส ไดแก พิธีสารวาดวยความรวมมือระหวาง
กระทรวงการตางประเทศไทยกับกระทรวงการตางประเทศเบลารุส (16 พ.ค.2543) ความตกลงวาดวยความ
รวมมือระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทยกับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมเบลารุส (16 พ.ค.2543) 
อนุสัญญาเพ่ือการยกเวนการเก็บภาษีซอน (15 ธ.ค.2548) และความตกลงระหวางไทยกับเบลารุสวาดวยการ
ยกเวนการตรวจลงตราสำหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (12 มี.ค.2558) นอกจากนั้น ท้ังสองฝายยัง
มีความตกลงท่ีอยูระหวางรอลงนาม คือ ความตกลงวาดวยความรวมมือดานเทคนิคทางทหารและอยูระหวาง
การพิจารณาจัดทำ 1) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
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ไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเบลารุส และ 2) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานรัฐสภา ระหวางรัฐสภา
สาธารณรัฐเบลารุสกับสภานิติบัญญัติแหงชาติสวน ความตกลงระหวางภาคเอกชนท่ีรอการลงนามคือ MOU 
ความรวมมือระหวางหอการคาและอุตสาหกรรมแหงชาติเบลารุสกับหอการคาแหงประเทศไทย นอกจากนี้ 
เม่ือป 2561 รัฐบาลเบลารุสและไทยอยูระหวางการพิจารณาลงนามในขอตกลงความรวมมือดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตาม มติ ครม. เม่ือ 23 ก.ค.2561 และพิจารณารางขอตกลงดานการยกเวนการตรวจลงตราหนงัสือ
เดินทางประเภททองเท่ียว 
  

---------------------------------------------- 
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นายอเล็กซานเดอร กริกอรเยวิช ลูคาเชนโก 
(Aleksandr Grigoryevich Lukashenko) 

 
ตำแหนง ประธานาธิบดีเบลารุสคนแรกตั้งแต 20 ก.ค. 2537 
 
เกิด 30 ส.ค.2497 (อาย ุ68 ป/ป 2565)  
 
สถานท่ีเกิด เมือง Kopys ตำบล Orsha เขต Vitebsk ทางตะวันออกของเบลารุส 
 
การศึกษา 
ป 2518 - จบจาก Mogilev State University   
ป 2528 - จบจาก Belarusian Agriculture Academy 
 
สถานภาพ - หยารางกับนาง Galina Zhelnerovich ท่ีสมรสกัน เม่ือป 2518  
 -  มีบุตรชาย 2 คน คือ  
  1) นาย Viktor Lukashenko เกิดเม่ือป 2518 (อายุ 47 ป/ป 2565) ปจจุบันดำรง 
  ตำแหนงท่ีปรึกษาดานความม่ันคงประธานาธิบดีเบลารุส ตั้งแตป 2548 และ 
  สมาชิกสภาความม่ันคงแหงชาติเบลารุส ตั้งแต ม.ค.2550 อยางไรก็ดี เม่ือป  
    2554 นาย Viktor เคยถูกระงับการเดินทางไปประเทศใน EU และอยูในบัญชีรายชื่อ  
  208 คน ท่ีถูกคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (The Council of the European Union)  
    ประกาศคว่ำบาตรเนื่องจากเก่ียวของกับการปราบปรามกลุมตอตานทางการเมืองหวง 
    การเลือกตั้งประธานาธิบดีเบลารุสเม่ือป 2553 กอนจะถูกยกเลิกไปเม่ือป 2559  
  2) นาย DmitryLukashenko เกิดเม่ือป 2523 (อายุ 42 ป/ป 2565) เปนนักธุรกิจ และ 
  ดำรงตำแหนงหัวหนาคณะผูบริหารสมาคมกีฬาเบลารุส ซ่ึงมีนายอเล็กซานเดอร  
    ลูคาเชนโก เปนประธาน ท้ังนี้ นาย Dmitry ถูกดำเนนิมาตรการ คว่ำบาตรจาก 
    คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปเชนเดียวกับนาย Viktor ผูเปนพ่ีชาย  
 -  มีบุตรชายนอกสมรส 1 คนชื่อ Nikolay เกิดเม่ือป 2547 (อาย ุ18 ป/ป 2565) 
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ประวัติการทำงาน 
ป 2518-2520  - รับราชการทหารรักษาชายแดน 
ป 2523-2525  - รับราชการทหารในกองทัพสหภาพโซเวียต 
ป 2525-2538 - รองผูจัดการและผูจัดการอุตสาหกรรมการกอสรางและฟารมเกษตร 
 
ประวัติทางการเมือง 
ป 2520-2521 - ผูนำยุวคอมมิวนิสต (Komsomol) สาขา Mogilev 
ป 2533 - สมาชิกสภา Supreme Council ของเบลารุส (รัฐสภา)  
ป 2536 - ประธานคณะกรรมการตอตานการคอรรัปชันของรัฐสภาเบลารุส 
10 ก.ค.2537 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี สมัยท่ี 1 
20 ก.ค.2537 - เขาพิธีสาบานตนรับตำแหนงประธานาธิบดี ตอมาจัดลงประชามติเม่ือ 24 พ.ย. 2539 
  ขยายเวลาดำรงตำแหนงไปจนถึงป 2544 
9 ก.ย.2544 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี สมัยท่ี 2 ตอมาจัดลงประชามติเม่ือ ต.ค.2547  
  ยกเลิกการจำกัดวาระดำรงตำแหนงประธานาธิบดีไดเพียง 2 สมัย 
19 มี.ค.2549 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 3  
19 ธ.ค.2553 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 4  
11 ต.ค.2558 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 5  
9 ส.ค.2563 - ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 6 
 

---------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเบลารุส 
ประธานาธิบดี       Aleksandr Lukashenko 
นรม.        Roman Golovchenko 
รอง นรม.คนท่ี 1       Nikolai Snopkov 
รอง นรม.         Yury Nazarov 
รอง นรม.         Igor Petrishenko 
รอง นรม.        Aleksandr Subbotin 
รอง นรม.         Anatoly Sivak 
รอง นรม. และหัวหนาสำนักงานทำเนียบประธานาธิบดี  Igor Lutsky 
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ       Aleksandr Chervyakov  
รมว.กระทรวงการคลัง       Yury Seliverstov 
รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Vladimir Makei 
รมว.กระทรวงยุติธรรม      Sergei Khomenko 
รมว.กระทรวงขอมูลขาวสาร     Vladimir Pertsov 
รมว.กระทรวงกลาโหม      Victor Khrenin 
รมว.กระทรวงปาไม      Vitaly Drozhzha 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Dmitry Pinevich 
รมว.กระทรวงเกษตรและอาหาร     Ivan Krupko 
รมว.กระทรวงกีฬาและทองเท่ียว     Sergei Kovalchuk 
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