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สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

(The Republic of the Union of Myanmar) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง เนปยีดอ 

 

ท่ีตั้ง อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เสนละติจูดท่ี 22 องศาเหนือ ลองจิจูดท่ี 98 องศา

ตะวันออก มีพ้ืนท่ี 676,578 ตร.กม. ระยะทางจากดานเหนือสุด-ใตสุดรวม 2,051 กม. และตะวันออก-

ตะวันตกรวม 936 กม. ชายฝงทะเลยาว 1,930 กม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับจีน 2,129 กม. 

 ทิศใต ติดกับทะเลอันดามัน 
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 ทิศตะวันออก ติดกับลาว 238 กม. และไทย 2,416 กม. 

 ทิศตะวันตก ติดกับอินเดีย 1,468 กม.และบังกลาเทศ 271 กม. 

 

ภูมิประเทศ ตอนบนเปนภูเขาและหุบเขา มีเทือกเขาซ่ึงเชื่อมตอจากเทือกเขาหิมาลัยทอดเปนแนวยาว

จากเหนือไปทางใตรวม 3 แนว คือ ดานตะวันตกเปนเทือกเขานาคา-เทือกเขาชิน-เทือกเขายะไข ตอนกลาง

เปนเทือกเขาพะโค และดานตะวันออกเปนท่ีราบสูงฉาน พ้ืนท่ีสูงและภูเขามีความสูงเฉลี่ย 3,000 ฟุต เทือกเขา

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

และตอนลางเปนท่ีราบลุม มีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน มีแมน้ำใหญไหลผานหลายสาย อาทิ อิระวดี สาละวิน 

สะโตง และชินวิน 

 

ภูมิอากาศ สวนใหญมีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตรอน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (กลาง พ.ค.-ปลาย ต.ค.) 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตจะพัดเขาสูประเทศ ทำใหมีฝนตกชุก พ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ ชายฝงทะเล 

ในรัฐยะไข ภาคอิระวดี ภาคพะโค และภาคตะนาวศรี ปริมาณฝน 120-200 ลบ.นิ้ว/ป สวนเขตพ้ืนท่ีราบอ่ืน ๆ    

มีฝนตกเฉลี่ย 100 ลบ.นิ้ว/ป พ้ืนท่ีตอนกลางมีฝนตกนอยท่ีสุด 20-40 ลบ.นิ้ว/ป เนื่องจากถูกบดบังดวย     

แนวเขายะไขทางดานตะวันตก ฤดูหนาว (พ.ย.-ปลาย ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 21-29 องศาเซลเซียส และ 

ฤดูรอน (มี.ค.-กลาง พ.ค.) อุณหภูมิอาจสูงถึง 43 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิเฉลี่ยท่ัวประเทศ 32 องศาเซลเซียส 

ต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส ตอนบนสุดของประเทศบนยอดเขาอาจมีหิมะตกในชวง พ.ย.-ม.ค. ตอนกลางประเทศ

มีสภาพอากาศแหงแลงกวาบริเวณอ่ืน อุณหภูมิสูงสุด 45 องศาเซลเซียส  

 

ประชากร 54,409,794 ลานคน (ป 2563) มี 135 ชาติพันธุ แบงเปนพมา 68% ไทยใหญ 9% กะเหรี่ยง 

7% ยะไข 4% จีน 3% อินเดีย 2% มอญ 2% และอ่ืน ๆ 5% อัตราสวนประชากรตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป)  

25.97% อายุ 15-24 ป 17% อายุ 25-54 ป 42.76% อายุ 55-64 ป 8.22% อายุ 65 ปข้ึนไป 6.04% อายุ

เฉลี่ยของประชากรโดยรวม 29.2 ป เพศชาย 28.3 ป เพศหญิง 30 ป อัตราการเกิด 16.65 คนตอประชากร 

1,000 คน อัตราการตาย 7.14 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.81%   

 

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

ฮินดู 0.5% อ่ืน ๆ 0.2% และไมนับถือศาสนา 0.1% 

 

ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาพมา สวนกลุมชาติพันธุใชภาษาทองถ่ิน ทำใหเมียนมามีภาษาพูด

มากกวา 100 ภาษา 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือในกลุมประชากรอายุมากกวา 15 ป 89.1% ระบบการศึกษาแบงเปน 

ระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้ ระดับประถมศึกษา 5 ป (อนุบาล 1 ป และประถม 4 ป) มัธยมศึกษาตอนตน 4 ป มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 2 ป สวนอาชีวศึกษา 1- 3 ป และอุดมศึกษา 4 -6 ป ท้ังนี้ การศึกษาภาคบังคับคือระดับมัธยมตน 

งบประมาณดานการศึกษา 2% ของ GDP 
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การกอตั้งประเทศ เมียนมาเคยเปนท่ีตั้งอาณาจักรหลายอาณาจักรในดินแดนสุวรรณภูมิมาตั้งแตป 1392 

ท่ีสำคัญ ไดแก อาณาจักรพุกาม อาณาจักรอังวะ-หงสาวดี และอาณาจักรตองอู มีราชวงศอลองพญาเปน

ราชวงศสุดทายกอนท่ีจะตกอยูใตการยึดครองของสหราชอาณาจักรเม่ือป 2428  

 ตอมาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการกอต้ังกลุมสันนิบาตเสรีภาพประชาชนตอตาน

ฟาสซิสต (Anti-fascist People’s Freedom League) ซ่ึงเปนกลุมชาตินิยมชาวเมียนมานำโดยคณะของ 

นายพลอองซาน (บิดาของอองซานซูจี ท่ีปรึกษาแหงรัฐ) ท่ีมีนโยบายขับไลญ่ีปุนและเรียกรองเอกราชใหเมียนมา 

จนกระท่ังเมียนมาไดรับเอกราชเม่ือ 4 ม.ค.2491 ขณะเดียวกันนายพลอองซานเจรจาชักชวนผูนำชนกลุมนอยตาง ๆ 

มารวมตัวกันเพ่ือประกาศเอกราช โดยลงนามขอตกลงปางหลวงและกำหนดไวในรัฐธรรมนูญเมียนมา 

ป 2491 ใหเมียนมาและชนกลุมนอยรวมตัวในรูปแบบสหภาพ โดยรัฐฉานและรัฐคะยามีสิทธิแยกตัวออกไป

หลังครบ 10 ป รัฐคะฉ่ินไมไดสิทธิแยกตัวแตสามารถปกครองตนเองได สวนรัฐกะเหรี่ยงอยูในเครือจักรภพ

อังกฤษ กอนท่ีนายพลเนวินจะยึดอำนาจการปกครองเม่ือ มี.ค.2505 และเมียนมาปกครองแบบเผด็จการทหาร 

มาจนถึงป 2553 ซ่ึงเมียนมาจัดการเลือกตั้งท่ัวไปและไดรัฐบาลพลเรือนซ่ึงนำโดยอดีตประธานาธิบดีเต็งเสง 

เขามาบริหารประเทศเม่ือป 2554 

 เมียนมา เดิมชื่อวาพมา (Burma) จนกระท่ังเม่ือป 2532 เมียนมาไดเปลี่ยนชื่อประเทศ

เปน เมียนมา (Myanmar) เพ่ือสื่อความหมายถึงความเปน ศูนยรวมของกลุ มชาติ พันธุ ทุ กเชื้ อชาติ  

ไมไดหมายถึงเฉพาะชนชาติพมาเพียงอยางเดียว ท้ังยังสะทอนนโยบายสมานฉันทและการสรางเอกภาพ 

ใหเกิดข้ึนภายในประเทศ 

 

วันชาต ิ 4 ม.ค. (วันท่ีไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป 2491) 

 

การเมือง ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนาฝายบริหาร ซ่ึงมาจาก 

การสรรหาของสมาชิกรัฐสภา แบงเขตการปกครองเปน 7 รัฐ (State) 7 ภาค (Region) และ 1 เขตสหภาพ 

(เมืองหลวงเนปยีดอ ข้ึนตรงตอประธานาธิบดี) และแบงการบริหารเปนรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลระดับสหภาพ 

มี 24 กระทรวง และรัฐบาลทองถิ่นประจำภาค/รัฐ โดยจัดสรรตำแหนงรัฐมนตรีประจำภาค/รัฐใหกับ

พรรคการเมืองชนกลุมนอยในพ้ืนท่ี  โครงสรางอำนาจตามรัฐธรรมนูญป  2551 แบ งสรรอำนาจเปน 

3 สวนสำคัญ คือ 1) ประธานาธิบดี ซ่ึงเปนประมุขของรัฐและมีอำนาจสูงส ุดในการปกครองประเทศ 

2) ผูบัญชาการทหารสูงสุด (ปจจุบัน คือ พลเอกอาวุโสมินอองไหลง) มีอำนาจสั่งการสูงสุดในกองทัพและ

ควบคุมกระทรวงดานความมั่นคง 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวง

กิจการชายแดน และ 3) สภาความม่ันคงและการปองกันแหงชาติ (National Defence and Security 

Council-NDSC) ซ่ึงเปนเวทีหารือประเด็นความม่ันคงและเปนกลไกถวงดุลอำนาจระหวางรัฐบาลกับกองทัพ 

 เมียนมาจัดการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งลาสุดเม่ือ 8 พ.ย.2563 โดยพรรคสันนิบาตแหงชาติ       

เพ่ือประชาธิปไตย (National League for Democracy-NLD) ของอองซานซูจี ชนะการเลือกตั้งเปนสมัยท่ีสอง 

(ครั้งแรกเม่ือ 8 พ.ย.2558) อยางไรก็ตาม แมเมียนมาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเผด็จการทหาร
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เปนประชาธิปไตยภายใตรัฐบาลพลเรือน แตกองทัพเมียนมายังมีบทบาททางการเมืองสูง ขณะท่ีรัฐบาลพรรค 

NLD พยายามแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือลดอำนาจของกองทัพ ทำใหกองทัพเมียนมานำโดย พล.อ.อาวุโส 

มินอองไลง ผบ.ทสส. เขาควบคุมอำนาจจากพรรค NLD เม่ือ 1 ก.พ.2564 และตั้งสภาบริหารแหงรัฐ (State 

Administration Council-SAC) ข้ึนมาเปนองคกรสูงสุดในการบริหารประเทศ โดยมี พล.อ.อาวุโส มินอองไลง 

เปนประธาน SAC และ พล.อ.รองอาวุโส โซวิน รอง ผบ.ทสส. เปนรองประธาน SAC  

  พล.อ.อาวุโส มินอองไลง ผบ.ทสส. และประธาน SAC ใหคำม่ันวาจะจัดการเลือกตั้งใหมและ

ยกเลิกการบังคับใชสถานการณฉุกเฉินภายใน ส.ค.2566 (2 ป 6 เดือน นับจากการยึดอำนาจเม่ือ 1 ก.พ.2564) 

โดยย้ำถึงการเลือกตั้งแบบหลายพรรคการเมือง (multi-party election) และการสรางชาติภายใตระบอบ

ประชาธิปไตยและการเปนสหพันธรฐั 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีเปนหัวหนารัฐบาล มาจากการสรรหาและเลือกตั้งของสมาชิกรัฐสภา 

มีวาระ 5 ป มีอำนาจควบคุมฝายบรหิารท้ังหมด แตงต้ังบุคคลข้ึนเปนรัฐมนตรี ยกเวนกระทรวงดานความม่ันคง 

3 กระทรวง ท่ีมาจากการแตงตั้งของผูบัญชาการทหารสูงสุด (ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกิจการชายแดน 

และกระทรวงกลาโหม) ปจจุบันเมียนมาไมมีประธานาธิบดี แตมี พล.อ.อาวุโส มินอองไลง ผบ.ทสส. และ

ประธาน SAC ทำหนาท่ีเปน นรม.  

  SAC ออกประกาศเม่ือ 1 ส.ค.2564 ปฏิรูประบบราชการ โดยแตงตั้ ง พล.อ.อาวุโส 

มินอองไลง เปน นรม. และ พล.อ.รองอาวุโส โซวิน เปน รอง นรม. พรอมกับแยก 3 กระทรวง ออกเปน 

6 กระทรวง ไดแก 1) แยกสำนักรัฐบาลสหภาพ ออกเปน 2 สำนัก คือ สำนักรัฐบาลสหภาพ (1) และสำนัก

รัฐบาลสหภาพ (2)  2) แยกกระทรวงแรงงาน การตรวจคนเขาเมือง และประชากร ออกเปน 2 กระทรวง คือ 

กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการตรวจคนเขาเมืองและประชากร และ 3) แยกกระทรวงสาธารณสุขและ

การกีฬา ออกเปน 2 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการกีฬาและเยาวชน  อนึ่ง กอนหนานี้

รัฐบาล SAC พยายามกระชับอำนาจท่ีเคยถูกกระจายออกไปเม่ือสมัยรัฐบาลพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือ

ประชาธิปไตย (NLD) กลับเขาสูกองทัพ ดวยการโยกยายกรมบริหารท่ัวไป (GAD/คลายกับกรมการปกครอง) 

ใหกลับเขามาอยูภายใตการดูแลของกระทรวงมหาดไทยดังเดิม (ในสภาวะปกติ รมว.มท. ถูกเสนอชื่อและ

แตงตั้งโดย ผบ.ทสส.) 

 ฝายนิติบัญญัติ : มีวาระ 5 ป และมี 2 ระดับ คือ 1) รัฐสภาสหภาพ ประกอบดวยสภา

ผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี 440 คน มาจากการเลือกตั้ง 330 คน และจากการคัดเลือกของ

กองทัพ 110 คน) และวุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภามี 224 คน มาจากการเลือกตั้ง 168 คน และจากการคัดเลือก

ของกองทัพ 56 คน) และ 2) สภาทองถ่ินประจำภาค/รัฐ ท้ังนี้ ผูแทนท่ีไดรับการแตงตั้งจากกองทัพคิดเปน

สัดสวนรอยละ 25 ของสภาท้ัง 2 ระดับ ปจจุบันเมียนมาไมมีสมาชิกรัฐสภา 

 ฝายตุลาการ : ประกอบดวย ศาลฎีกาซ่ึงเปนศาลสูงสุดของประเทศ ศาลสูงประจำภาค/รัฐ 

ศาลสูงประจำเขตปกครองตนเอง ศาลประจำเมือง ศาลประจำอำเภอ และศาลอ่ืน ๆ ตามรัฐธรรมนูญ คือ 

ศาลทหารและศาลรัฐธรรมนูญ 
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 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League for 

Democracy-NLD) พรรคเพ่ือความเปนปกแผนแห งสหภาพและการพัฒนา (Union Solidarity and 

Development Party-USDP) พรรคเอกภาพแหงชาติ (National Unity Party-NUP) พรรคประชาธิปไตย

แหงชนชาติฉาน (Shan National Democratic Party-SNDP) พรรคเพ่ือการพัฒนาชนชาติยะไข (Rakhine 

Nationalities Development Party-RNDP) และพรรคพลังประชาธิปไตยแหงชาติ (National Democratic 

Force-NDF)  

 

เศรษฐกิจ เมียนมามุงปฏิรูปเศรษฐกิจอยางตอเนื่องควบคูไปกับการปฏิรูปการเมือง โดยมีเปาหมายสำคัญ 

คือ การหลุดพนจากการเปนประเทศดอยพัฒนา เพ่ือมุงสูประเทศท่ีมีรายไดปานกลางภายในป 2574  เนนเปด

เสรีทางการคาและการลงทุน กระตุนการลงทุนจากตางประเทศในโครงการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และ

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ โดยวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ไดแก 

กระจายทรัพยากรอยางท่ัวถึง สนับสนุนการแขงขันทางเศรษฐกิจใหภาคเอกชนเขาถึงแหลงเงินทุน สรางความโปรงใส 

และเสถียรภาพในระบบการเงิน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ทาเรือ และสิ่งปลูกสรางดานพลังงาน 

สรางงานภายในประเทศ พัฒนาภาคเอกชน ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ พัฒนาภาคการเกษตร ปศุสัตว และอุตสาหกรรม

แปรรูปเพ่ือการสงออก สนับสนุนกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 เมียนมามีขอไดเปรียบในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจุดสนใจของนักลงทุน คือ 

เปนจุดเชื่อมตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับเอเชียใต เปนชองทางเลือกการออกสูทะเลของจีน และ 

มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณจำนวนมาก โดยเฉพาะกาซธรรมชาติ แรธาตุ และปาไม อยางไรก็ตาม 

เศรษฐกิจเมียนมาถดถอยอยางมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 และถูกซ้ำเติมจากความวุนวายทาง

การเมืองจากเหตุการยึดอำนาจของกองทัพ (เม่ือ ก.พ.2564) โดยธนาคารโลก (World Bank-WB) คาดการณ

เศรษฐกิจเมียนมาในป 2564 จะชะลอตัวลงรอยละ 18 ซ่ึงสงผลตอสภาพคลองของภาคการธนาคาร คาเงินจัต

ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ ออนคาลงประมาณรอยละ 23  เศรษฐกิจเมียนมามีขนาดเล็กลงรอยละ 30 ขณะท่ี

สัดสวนของประชากรยากจนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกวา 2 เทา ภายในตนป 2565 รวมถึงนักลงทุนตางชาติระงับ

หรือถอนการลงทุนออกจากเมียนมาหลายราย 

 

  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : จัต (Kyat)  

  อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1,776.77 จัต : ดอลลารสหรัฐ  

  อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 54.31 จัต : 1 บาท (15 พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) : 76,186 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณการโดยธนาคารโลกป 2563) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -9.99%   

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,400.2 ดอลลารสหรัฐ  
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แรงงาน : 22.95 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 1.79%  

ทุนสำรองระหวางประเทศ : 7,670 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราเงินเฟอ : 8.8%  

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุลการคา 1,160 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการสงออก : 18,106 ลานดอลลารสหรัฐ  

มูลคาการนำเขา : 18,611 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออกสำคัญ : กาซธรรมชาติ ขาว ถ่ัว ทองแดง น้ำตาล  

สินคานำเขาสำคัญ : น้ำมัน น้ำตาล รถบรรทุก ไขมันพืช สิ่งทอพิมพลาย  

ประเทศคูคาสำคัญ : จีน ไทย สิงคโปร ญี่ปุน อินเดีย  

 

การทหาร  กองทัพเมียนมาเปนสถาบันท่ีมีความสำคัญสูง มีภารกิจหลัก คือ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ การเสริมสรางเอกภาพและความม่ันคงของชาติ ปจจุบันกองทัพเมียนมาพยายามเสริมสราง

ความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถใหทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค โดยมีเปาหมายพัฒนากำลังพล

และยุทโธปกรณตาง ๆ ควบคูกับการทำใหท่ัวโลกยอมรับ ยุทโธปกรณหลักจัดซ้ือจากรัสเซีย จีน และปากีสถาน 

รวมถึงผลิตเองเพ่ือใชในประเทศตามขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ  

  กองทัพเมียนมามีกำลังพลรวม 406,000 นาย แบงเปน 3 เหลาทัพ ไดแก ทบ.กำลังพล 

375,000 นาย ยทุโธปกรณหลักไดแก ถ.หลัก 185 คัน ถ.เบา 105 คัน รถหุมเกราะ 115 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 

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

ทร.กำลังพล 16,000 นาย หนวยปฏิบัติการพิเศษ 800 นาย ไมมีนาวิกโยธิน ยุทโธปกรณหลัก ไดแก เรือดำน้ำ 

เรือรบหลัก 5 ลำ เรือตรวจการณใกลฝง 113 ลำ เรือปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก 18 ลำ เรือสนับสนุนการรบ

และสงกำลังบำรุง 18 ลำ ทอ.กำลังพล 15,000 นาย ยุทโธปกรณหลัก ไดแก บ.ขับไล 63 เครื่อง (MiG-

29B/MiG-29UB/F-7M) บ.โจมตี 22 เครื่อง (A-5C) บ.ฝกติดอาวุธ/โจมตีเบา 82 เครื่อง บ.ลาดตระเวนทาง

ทะเล 6 เครื่อง บ.ลำเลียง 22 เครื่อง ฮ. 78 เครื่อง (Mi2/Mi-35) และอากาศยานไรคนขับ 45 เครื่อง 

 

ปญหาดานความม่ันคง   

 ปญหาความม่ันคงท่ีทาทายรัฐบาล คือ 1) สถานการณความไมสงบทางการเมืองและ 

ความม่ันคงหลังจากกองทัพเมียนมายึดอำนาจ เม่ือ 1 ก.พ.64 ทำใหเกิดการชุมนุมประทวงท่ัวประเทศและ 

ฝายตอตานรัฐบาล SAC จัดตั้งกองกำลังปองกันประชาชน (People's Defence Force-PDF) ข้ึนตอสูกับ

กองทัพ 2) การเคลื่อนไหวตอตาน SAC ของรัฐบาลเอกภาพแหงชาติ (National Unity Government-NUG) 

และอดีตสมาชิกพรรค NLD ท่ีสูญเสียอำนาจ 3) ปญหาโรฮีนจาและสถานการณความไมสงบในรัฐยะไข 

4) ปญหาการสูรบและความคืบหนาการดำเนินกระบวนการสันติภาพกับชนกลุมนอย 5) ความขัดแยงทาง

ศาสนาระหวางกลุมพุทธหัวรุนแรงกับชาวมุสลิมในประเทศ และ 6) ปญหาอาชญากรรม อาทิ การคายาเสพติด 

คามนุษย และคาอาวุธ  
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สมาชิกองคกรระหวางประเทศ ACMECS, ADB, ARF, ASEAN, BIMSTEC, FAO, G-77, IAEA, IBRD, 

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

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

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเมียนมาเริ่มเปดกวางข้ึน    

โดยตั้งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเม่ือป 2539 และมีสถาบันดานเทคโนโลยีในสังกัดกรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ท่ี เปดสอน 5 แหง ไดแก สถาบันเทคโนโลยียางกุง สถาบันเทคโนโลยีมัณฑะเลย สถาบัน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแปร สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยางกุง และสถาบัน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มัณฑะเลย  ตอมาป  2552 ไดยกระดับโรงเรียนเทคนิคและ

สถาบันการศึกษาดานเทคนิคระดับต่ำกวาปริญญาตรีท่ัวประเทศ 53 แหง เปนมหาวิทยาลัย 

 ปจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเมียนมาตองการจะสรางเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียร เพ่ือนำเทคโนโลยีไปใชประโยชนในดานการแพทย การเกษตร และปศุสัตว ซ่ึงรัฐบาลพยายาม

ดำเนินการหลายแนวทางเพ่ือเตรียมการสำหรับโครงการดังกลาว เชน กำหนดมาตรการปองกัน/ควบคุมรังสี

จากนิวเคลียร รางกฎหมายตอตานการแพรกระจายอาวุธนิวเคลียร สรางอุปกรณสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร 

และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีนิวเคลียร โดยเมียนมาจะสรางเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียรเม่ืออุปกรณโครงสรางพ้ืนฐานสรางแลวเสร็จ ท้ังนี้ เมียนมาดำเนินการดังกลาวดวยความระมัดระวัง 

เพราะไมตองการใหตางประเทศเกิดความเขาใจผิดในหวงท่ีพัฒนาการทางการเมืองกำลังมีความคืบหนา 

ขณะเดียวกันเมียนมาเปนประเทศท่ี 191 ท่ีตกลงเขารวมกับองคการหามอาวุธเคมี (Organization for the 

Prohibition of Chemical Weapons-OPWC) เม่ือ ก.ค.2558 

 

การขนสงและโทรคมนาคม สนามบินสวนใหญใชประโยชนรวมกันท้ังฝายทหารและพลเรือน ปจจุบัน 

เมียนมามีสนามบินนานาชาติ 4 แหง ไดแก สนามบินมิงกลาดอนในยางกุง สนามบินมัณฑะเลย สนามบินเนปยีดอ 

และสนามบินเฮโฮในรัฐฉาน เมียนมามีแผนจะกอสรางสนามบินนานาชาติแหงใหมท่ีเมืองหงสาวดี ภาคพะโค 

นอกจากนี้  เมียนมามีสนามบินภายในประเทศอีก 16 แหง ไดแก มิงกลาดอนในภาคยางกุง เชียงตุง/ 

ทาข้ีเหล็ก/ลาโช/เฮโฮ/สาด ในรัฐฉาน มะละแหมง/ทะวาย/มะริด/ปกเปยน/เกาะสอง ในภาคตะนาวศรี      

ลอยกอ/ผาอัน ในรัฐกะเหรี่ยง มิตจินาในรัฐคะฉ่ิน สิตตวยในรัฐยะไข และเนปยีดอในภาคมัณฑะเลย 

สายการบนิภายในประเทศ เชน Myanmar Airways (MA/ของรัฐบาล) Yangon Airways Asian Wings และ 

Kanbawza สายการบินระหวางประเทศ เชน Myanmar Airways International (MAI) สายการบินท่ีบิน 

ท้ังในและระหวางประเทศ เชน Air Bagan และ Air Mandalay 

 เมียนมามีถนนเชื่อมพ้ืนท่ีทุกภาคระยะทาง 34,377 กม. ถนนสวนใหญมีสภาพไมดีนัก 

เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ สวนถนนท่ีสรางและปรับปรุงใหมในระยะหลังหลายเสนทางอยูในสภาพดี 

สวนใหญกอสรางและปรับปรุงโดยความชวยเหลือจากจีน และบริษัทกอสรางของชนกลุมนอยท่ีเปนพันธมิตร

กับรัฐบาล 
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 ทางรถไฟยาว 5,031 กม. ประกอบดวย 3 เสนทางหลัก คือ สายเหนือ (ยางกุง-มัณฑะเลย-

มิตจินา ยางกุง-มัณฑะเลย-ลาโช ยางกุง-มัณฑะเลย-เยอู) สายสามเหลี่ยมปากแมน้ำอิระวดี (ยางกุง-แปร) 

สายใต (ยางกุง-เมาะละแหมง-ทวาย)  

  เมียนมามีแผนจะขยายเสนทางรถไฟอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเสนทางสายยุทธศาสตร 

ดานตะวันออกไปยังดานตะวันตก จากเมืองมูเซ (ดานการคาชายแดนเมียนมา-จีน)-เมืองลาโช-เมืองเชียงตุง 

ในรัฐฉานถึงเมืองสิตตวยในรัฐยะไข ดานเหนือถึงดานใตสุดของประเทศจากเมืองปูเตาในรัฐคะฉ่ิน ถึงเกาะสอง

ในภาคตะนาวศรี สวนการคมนาคมทางน้ำในแมน้ำสายตาง ๆ ถือวาสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนินชีวิตของ     

ชาวเมียนมาและเศรษฐกิจของประเทศ  

  รัฐบาลเมียนมามีแผนกอสรางโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตเมืองยางกุง (Yangon 

Urban Mass Rapid Transit-YUMRT) ในป 2563 ซ่ึงเปนโครงการรถไฟฟาแบบ Sky Train เสนทางแรกของ

ประเทศ และคาดวาจะแลวเสร็จพรอมเปดใชงานในป 2570 โดยโครงการ YUMRT ประกอบดวย 2 เสนทาง 

คือ 1) เสนทางทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออก (เมืองไหลงตายา-ถนนโตคองกะเล) ระยะทาง 25 กม. เชื่อมตอ

กับรถไฟวงแหวนยางกุง และ 2) เสนทางทิศเหนือไปสูทิศใต (ทาอากาศยานนานาชาติยางกุง-เมืองดาลา) 

ระยะทาง 27 กม. โดยรัฐบาลญี่ปุนมอบเงินกูยืมเพ่ือสนับสนุนการกอสราง 

 ทาเรือสำคัญ มี 7 แหง ไดแก ทาเรือยางกุงและติลาวาในภาคยางกุง ทาเรือสิตตวยและ 

เจาผิวในรัฐยะไข ทาเรือเมาะละแหมงในรัฐมอญ ทาเรือทวายและเกาะสองในภาคตะนาวศรี  

 การสื่อสารและโทรคมนาคม รหัสโทรศัพทประเทศ คือ 95 โทรศัพทพ้ืนฐานมี 544,283 เลข

หมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 63,877,526 เลขหมาย มีบริษัทใหบริการเครือขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 4 

บริษัท คือ Myanmar Post and Telecommunications (MPT) ซ่ึงเปนของภาครัฐ ท่ีเหลือเปนการรวมทุน

ระหวางภาครัฐเมียนมากับตางประเทศ ไดแก Telenor ของนอรเวย Ooredoo ของกาตาร และ Viettel 

Group ของเวียดนาม ปจจุบันเมียนมามีบริการ 4G LTE เฉพาะในยางกุง มัณฑะเลย และเนปยีดอ และมีแผน

จะขยายสัญญาณท้ัง 4G และ 3G ใหครอบคลุมท่ัวประเทศโดยเร็ว สำหรับจำนวนผูใชอินเทอรเน็ตมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง ปจจุบันมี 17,064,985 คน คิดเปน 30.68 % ของประชากรท้ังหมด ท้ังนี้ เมียนมาอยูระหวาง

การพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศ โดยสงดาวเทียมของตัวเองข้ึนประจำการเปนดวงท่ี 2 ชื่อวา 

MyanmarSat-2 เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารรวมกับดาวเทียม MyanmarSat-1  

 

การเดินทาง ปจจุบันรัฐบาลเมียนมาอนุญาตใหนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีหนังสือเดินทางสามารถขอตรวจ  

ลงตราหนังสือเดินทาง ณ ชองทางอนุญาตของดาน ตม. (Visa on Arrival) ท่ีสนามบินนานาชาติมิงกลาดอนใน

ภาคยางกุง และสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย แบบไม เสียคาธรรมเนียมวีซา (Free-entry) จำนวน 

10 ประเทศ ไดแก ประเทศในอาเซียนท้ังหมด (ยกเวนมาเลเซีย) ญ่ีปุน และเกาหลีใต อนุญาตใหนักทองเท่ียว

ตางชาติขอ Visa on Arrival แบบเสียคาธรรมเนียม จำนวน 8 ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย อิตาลี สเปน 

ออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด เยอรมนี และรัสเซีย สวนผูท่ีเดินทางประเภทธุรกิจและการประชุม/อบรม/ 

การวิจัย เมียนมาอนุญาตใหขอ Visa on Arrival แบบเสียคาธรรมเนียม จำนวน 54 ประเทศ (อาทิ สหรัฐฯ 
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สหภาพยุโรป และประเทศอาเซียน) นักทองเท่ียวตางชาติท่ีไดรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท

นักทองเท่ียวสามารถพำนักในเมียนมาได 30 วัน ประเภทธุรกิจสามารถพำนักในเมียนมาได 70 วัน และ

ประเภทการประชุม/อบรม/การวิจัย สามารถพำนักในเมียนมาได 28 วัน สำหรับไทยและเมียนมาไดจัดทำ

ขอตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางกันสำหรับประชาชนท่ีเดินทางผานสนามบิน

นานาชาติ (ระยะเวลาพำนักไมเกิน 14 วัน) โดยมีผลตั้งแต 11 ส.ค.2558 ท้ังนี้ สถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 ทำใหเมียนมาระงับการเดินทางของชาวตางชาติรวมถึงไทย ยกเวนการเดินทางเพ่ือการทูต ธุรกิจ

และการชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการแพทย 

 นักทองเท่ียวไทยสามารถเดินทางไปเมียนมาดวยสายการบินไทย นกแอร แอรเอเชีย บางกอก

แอรเวย ไลออนแอร ภูเก็ตแอร Myanmar Airways International (MAI) และ Air Bagan (เสนทางบินตรง

ภูเก็ต-ยางกุง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สวนการเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ ในประเทศ สามารถ

เดินทางโดยรถยนต (แตสภาพถนนยังไมดีนัก) และเครื่องบินภายในประเทศหรือรถไฟ (แตไมสะดวกและใช

เวลานาน) 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) แนวโนมสถานการณการเมืองในเมียนมาจะตึงเครียดและรุนแรงตอเนื่อง หลังจากกองทัพ

เมียนมายึดอำนาจ เม่ือ 1 ก.พ.2564 ทำใหเกิดการชุมนุมประทวงท่ัวประเทศและฝายตอตานรัฐบาล SAC จัดตั้ง

กองกำลังปองกันประชาชน (PDF) ข้ึนตอสูกับกองทัพ ขณะท่ีรัฐบาลเอกภาพแหงชาติ (NUG) และอดีตสมาชิก

พรรค NLD ท่ีสูญเสียอำนาจ จะเคลื่อนไหวตอตาน SAC ท้ังภายในและระหวางประเทศ โดยเฉพาะใน UN และ

อาเซียน เพ่ือเพ่ิมอำนาจตอรองกับ SAC ซ่ึงหากสถานการณยืดเยื้อและรุนแรงขยายวงกวางข้ึนจน SAC ไมสามารถ

ควบคุมไดก็มีความเปนไปไดท่ีจะนำไปสูการเกิดสงครามกลางเมืองแบบเต็มรปูแบบและสภาวะรัฐลมเหลว 

  2) ความคืบหนาในการปฏิรูปการเมือง-เศรษฐกิจ เฉพาะอยางยิ่งในหวงท่ีเมียนมาเผชิญวิกฤต

รุมเรารอบดาน ท้ังการเมือง ความม่ันคง COVID-19 และเศรษฐกิจ 

  3) ปญหาโรฮีนจาในรัฐยะไข และความขัดแยงทางศาสนาระหวางชาวเมียนมาพุทธหัวรุนแรง

กับชาวมุสลิมในประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเพ่ือปกปองตนเองของชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข 

และความเคลื่อนไหวของชนกลุมนอยกองทัพอาระกัน (Arakan Army-AA) ท่ีเคลื่อนไหวในรัฐยะไขเพ่ือจัดตั้ง

พ้ืนท่ีปกครองของตนเอง ซ่ึงกระทบตอการสรางสภาพแวดลอมในรัฐยะไขใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีพรอมรับกลับ

ผูอพยพชาวโรฮีนจาจากบังกลาเทศ นอกจากนี้ กลุมกอการรายสากล เชน กลุมอัลกออิดะฮ และกลุม Islamic 

State (IS) อาจแสวงประโยชนปลุกระดมและเรียกรองใหมุสลิมในตางประเทศสนับสนุนชาวโรฮีนจาในเมียนมาตอสู

กับรัฐบาลเมียนมา 

  4) การเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลเมียนมากับชนกลุมนอย ซ่ึงเปนนโยบายหลักท่ีรัฐบาล

เมียนมามุงม่ันผลักดันใหเกิดความคืบหนา โดยเฉพาะการหารือเรื่องการจัดตั้งระบอบสหพันธรัฐ การปราบปราม 

กองกำลังของชนกลุมนอย และการแบงสรรอำนาจการปกครองหรือผลประโยชนในพ้ืนท่ีระหวางรัฐบาลกลาง

กับชนกลุมนอย   
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ความสัมพันธไทย-เมียนมา 

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน เม่ือ 24 ส.ค.2491 ความสัมพันธอยูในระดับดี

และใกลชิดกันท้ังในระดับรัฐบาล กองทัพ และประชาชน โดยไทยดำเนินนโยบายท่ีเปนมิตรและใหความ

ชวยเหลือดานตาง ๆ แกเมียนมา เชน ดานการพัฒนา การอำนวยความสะดวกในกระบวนการสันติภาพ และ

ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม โดยเฉพาะในหวงท่ีเมียนมาประสบภัยพิบัติ ขณะท่ีเมียนมาใหความสำคัญ 

อยางมากกับการกระชับความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานรวมถึงไทย โดยท้ังสองประเทศตางยึดถือนโยบาย

ไมแทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ ความสัมพันธไทย-เมียนมามีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง 

ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ 

อยางสม่ำเสมอ   

 ดานการเมืองและความม่ันคง ไทยกับเมียนมามีกลไกความรวมมือทวิภาคีสำคัญ คือ 

คณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission on Bilateral Cooperation-JC) คณะกรรมการเขตแดนรวม (Joint 

Boundary Committee-JBC) คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee-RBC) 

และคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee-HLC) ของฝายทหาร ซ่ึงเปนเวทีสำคัญในการหารือ

ประเด็นความม่ันคงตามแนวชายแดนจากการท่ีไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมา 2,401 กม. ทำใหไทยไดรับ

ผลกระทบจากปญหาความไมสงบภายในเมียนมา เชน ปญหาผูหนีภัยจากการสูรบ (ผภร.) ชาวเมียนมา 

ในไทยกวา 100,000 คน ปญหายาเสพติด การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองของแรงงานเมียนมาและ 

ชาวมุสลิมโรฮีนจา รวมถึงปญหาอาชญากรรมขามชาติ ขณะท่ีหลังจากกองทัพเมียนมายึดอำนาจ ไทยเสี่ยง

ไดรับผลกระทบจากสถานการณการสูบริเวณชายแดนและกรณีท่ีจะมีผูหนีภัยความไมสงบและหนีภัย 

ทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ำจากปญหาการเมืองและ COVID-19 เขามาในไทยมากข้ึน 

 ดานเศรษฐกิจ มูลคาการคาไทย-เมียนมา ป 2563 อยู ท่ี 205,631.42 ลานบาท ไทย

ไดเปรียบดุลการคา 29,476.96 ลานบาท โดยไทยสงออกมูลคา 117,554.19 ลานบาท สินคาหลักท่ีไทย

สงออกไปเมียนมา ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ำมันดีเซล น้ำตาลทราย รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 

เหล็ก และเครื่องจักรกลและสวนประกอบ ไทยนำเขามูลคา 88,077.23 ลานบาท สินคาหลักท่ีไทยนำเขาจาก

เมียนมา ไดแก กาซธรรมชาติ สินแรโลหะ เศษโลหะ โค กระบือ สุกร ไมซุง ไมแปรรูป ดานการลงทุน ไทยเปน 

ผูลงทุนอันดับ 6 ของเมียนมา รองจากสิงคโปร จีน ฮองกง เวียดนาม และญี่ปุน โดยยอดคงคางเงินลงทุน

โดยตรงของไทยในเมียนมา เม่ือป 2563 รวม 5,760.31 ลานดอลลารสหรัฐ สาขาการลงทุนสำคัญ ไดแก 

พลังงาน การผลิต ประมง และปศุสัตว ผูลงทุนรายใหญ อาทิ ปตท.สผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) อิตาเลียนไทย ซีพี และเครือซิเมนตไทย 

 ดานพลังงาน ไทยนำเขากาซธรรมชาติจากเมียนมามากกวา 20% ของปริมาณการใชในไทย 

เมียนมามีแหลงผลิตท่ีสำคัญ คือ ยาดานา เยตากุน และซอติกา อยางไรก็ดี เมียนมาลดสัดสวนการขาย 

กาซธรรมชาติใหไทยในระยะหลัง เนื่องจากความตองการบริโภคในประเทศมากข้ึนจากนโยบายปฏิรูป

เศรษฐกิจ ท้ังนี้ ไทยและเมียนมาลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 2 ฉบับ เม่ือ มิ.ย.2558 วาดวยความรวมมือ

ดานพลังงาน และความรวมมือดานไฟฟา ซ่ึงครอบคลุมถึงความรวมมือดานปโตรเลียม ตั้งแตการสำรวจ 

การผลิต จนถึงการพัฒนาการกลั่นน้ำมัน และผลิตปโตรเคมี  

------------------------------------------------ 
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พล.อ.อาวุโส มินอองไลง  

(Senior General Min Aung Hlaing) 

 

ตำแหนง  ผบ.ทสส. ประธาน SAC และ นรม.เมียนมา  

 

เกิด 3 ก.ค.2499 (อายุ 66 ป/ป 2565) ท่ี จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี 

 

การศึกษา ปริญญาตรีดานนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัย Rangoon Arts and Science University 

ในภาคยางกุง และโรงเรียนนายรอยรวมเหลา (Defense Services Academy-DSA) รุนท่ี 19 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับดอจูจูหละ มีบุตรธิดา 2 คน บุตรชายคือ อูอองปเยโซน บุตรสาวคือ 

ดอข่ินทีรีเทะโมน 

 

เช้ือชาติ   เมียนมา 

 

ศาสนา   พุทธ 

 

ประวัติการทำงาน   

ป 2545   ผบ.ทบ.ภาคสามเหลี่ยม กำกับดูแลรัฐฉาน 

มิ.ย.2553   เสนาธิการทหารสามเหลาทัพ 

มี.ค.2554  ผบ.ทสส.เมียนมา 

2 ก.พ.2564   ประธาน SAC 

1 ส.ค.2564   นรม. คนท่ี 12 ของเมียนมา 
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อูวินมยิน 

(U Win Myint) 

 

ตำแหนง  ประธานาธิบดีเมียนมา  

 

เกิด 8 พ.ย.2494 (อายุ 71 ป/ป 2565)   

 

การศึกษา ปริญญาตรีดานนิติศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยยางกุง   

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับดอวโชโช มีบุตรธิดา 2 คน (บุตรชายเสียชีวิตแลว) 

 

ประวัติการทำงาน   

ป 2524-2531  นักกฎหมายและทนายความประจำศาลฎีกาเมียนมา 

 

ประวัติการทางการเมือง  

ป 2531  - เขารวมการชุมนุมประทวงใหญตอตานรัฐบาลทหารเมียนมา ทำใหถูกจำคุก 

  หลังจากไดรับการปลอยตัวก็เขารวมกับพรรค NLD     

ป 2533 - ชนะการเลือกตั้ งท่ัวไประดับสภาผูแทนราษฎร (สส.) แต ถูกกองทัพเมียนมา 

  ยึดอำนาจและจำคุกอีกครั้ง 

ป 2555  - ชนะการเลือกตั้งซอมระดับ สส. 

ป 2558  - ชนะการเลือกตั้งท่ัวไประดับ สส. และไดรับแตงตั้งเปนประธานสภาผูแทนราษฎร 

21 มี.ค.2561   - ลาออกจากตำแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร 

28 มี.ค.2561   - ไดรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีเมียนมา แทนประธานาธิบดีอูทินจอท่ีลาออกจาก

  ตำแหนง 

  

------------------------------------------------ 
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อองซานซูจี 

(Daw Aung San Suu Kyi) 

 

ตำแหนง ท่ีปรึกษาแหงรัฐเมียนมา  

 รมว.กระทรวงการตางประเทศ  

 รมต.ประจำสำนักประธานาธิบดี 

 

เกิด 19 มิ.ย.2488 (อายุ 77 ป/ป 2565) ท่ีกรุงยางกุง  

 

ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท 

 

การศึกษา ปริญญาตรีสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร  จาก St. Hugh’s College 

 มหาวิทยาลัยออกซฟอรด สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษาป 2510 และไดรับทุน

 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับบทบาทของนายพลอองซาน จากศูนยเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเกียวโต ระหวางป 2528-2529 และทุนวิจัยจาก Indian Institute of 

 Advanced Studies ในอินเดีย 

 

สถานภาพทางครอบครัว บุตรสาวของนายพลอองซานกับดอวข่ินจี มีพ่ีชาย 2 คน คือ อองซานอู ปจจุบัน 

  ไดรับสัญชาติอเมริกัน พำนักอยูท่ีแคลิฟอรเนีย และอองซานลิน (เสียชีวิตแลว)

  สมรสกับนายไมเคิล อริส (เสียชีวิตป 2542) ชาวอังกฤษ เคยเปนอาจารย

  ภาควิชาธิเบตศึกษา มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด มีบุตรชาย 2 คน คือ นายอเล็ก

  ซานเดอร อริส/อูม้ินทซานออง (อายุ 48 ป/ป 2563) และนายคิม อริส/อูตินลิน 

  (อาย ุ43 ป/ป 2563) ท้ังสองคนมีสัญชาติอังกฤษ 

 

ประวัติการทำงาน      

ป 2512-2514  - ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานงบประมาณ ของสำนักเลขาธิการ

  สหประชาชาตินิวยอรก สหรัฐฯ (ขณะนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ คือ อูถ่ัน) 
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ป 2515  - นักวิจัยของกระทรวงการตางประเทศภูฏาน และถวายการสอนพระบรมวงศานุวงศ

  ภูฏาน ขณะติดตามสามีไปทำงานท่ีภูฏาน 

ป 2516  - ยายกลับมาพำนักท่ีสหราชอาณาจกัร เริ่มตนทำงานเขียนและวิจัยเก่ียวกับอัตชีวประวัติ

  ของนายพลอองซาน      

 

ประวัติทางการเมือง    

ป 2531 - เริ่มตนกิจกรรมทางการเมือง โดยเขารวมการชุมนุมประทวงเรียกรองประชาธิปไตย

  ในยางกุง และจัดตั้งพรรค NLD โดยไดรับเลือกใหข้ึนดำรงตำแหนงเลขาธิการพรรค 

  (ขณะนั้นมี อูตินอู เปนประธานพรรค)      

ป 2532-2538 - ถูกกักบริเวณครั้งที่ 1 ภายหลังไดรับการปลอยตัวถูกหามไมใหกลาวปราศรัย

   ตอสาธารณชนและไมสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยางอิสระ 

ป 2543-2545 - ถูกกักบริเวณครั้งท่ี 2 เปนเวลา 18 เดือน  

ป 2546-2553 - ถูกกักบริเวณครั้งท่ี 3 หลังเกิดเหตุปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนกับผูคัดคานอองซานซูจี 

  ขณะอองซานซูจีเดินทางไปพบปะมวลชนท่ีเมืองเดพายิน รัฐคะฉ่ิน  

ป 2554 - ไดรับการแตงตั้งเปนประธานพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (NLD) 

ป 2555-2558  - เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หลังชนะการเลือกตั้งซอมในเขต Kawhmu ภาคยางกุง 

8 พ.ย.2558  - ชนะการเลือกตั้งระดับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขต Kawhmu ภาคยางกุง 

มี.ค.2559   - ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงท่ีปรึกษาแหงรัฐ รมว.กต. และ รมต.ประจำสำนัก

   ประธานาธิบดี 

 

------------------------------------------------ 
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สภาบริหารแหงรัฐ  

(State Administration Council-SAC) 

 

ประธาน SAC        Senior General Min Aung Hlaing 

รองประธาน SAC             Vice Senior General Soe Win 

สมาชิก SAC                      General Mya Tun Oo 

สมาชิก SAC                     Admiral Tin Aung San 

สมาชิก SAC               General Maung Maung Kyaw 

สมาชิก SAC            Lieutenant General Moe Myint Tun 

สมาชิก SAC                Mahn Nyein Maung 

สมาชิก SAC                Thein Nyunt 

สมาชิก SAC           Khin Maung Swe 

สมาชิก SAC            Jeng Phang Naw Taung 

สมาชิก SAC                   Moung Har 

สมาชิก SAC              Sai Lone Saing 

สมาชิก SAC                      Saw Daniel 

สมาชิก SAC         Banyar Aung Moe 

สมาชิก SAC             Lieutenant-General Soe Htut 

สมาชิก SAC                 Shwe Kyein 

เลขานุการ SAC                   Lieutenant-General Aung Lin Dwe 

เลขานุการรวม SAC         Lieutenant-General Ye Win Oo 

 

 

-------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเมียนมา 

 

นายกรัฐมนตรี          Senior General Min Aung Hlaing 

รองนายกรัฐมนตรี              Vice-Senior General Soe Win 

รมว.สำนักรัฐบาลสหภาพ (1)             Lieutenant General Yar Pyae 

รมว.สำนักรัฐบาลสหภาพ (2)                                         Chit Naing 

รมว.กระทรวงมหาดไทย             Lieutenant General Soe Htut 

รมว.กระทรวงกลาโหม              General Mya Tun Oo 

รมว.กระทรวงกิจการชายแดน            Lieutenant General Tun Tun Naung 

รมว.กระทรวงตางประเทศ                 Wunna Maung Lwin 

รมว.กระทรวงความรวมมือระหวางประเทศ                  Ko Ko Hlaing 

รมว.กระทรวงความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากตางประเทศ       Aung Naing Oo 

รมว.กระทรวงสารสนเทศ                 Maung Maung Ohn 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม                Ko Ko 

รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตว และชลประทาน               Tin Htut Oo 

รมว.กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร            Admiral Tin Aung San 

รมว.กระทรวงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        Khin Maung Yee 

รมว.กระทรวงแรงงาน                 Myint Kyaing 

รมว.กระทรวงการตรวจคนเขาเมืองและประชากร               Khin Yi 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม                         Charlie Than 

รมว.กระทรวงพาณิชย                    Pwint San 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข           Thet Khaing Win 

รมว.กระทรวงกิจการกีฬาและเยาวชน               Min Thein Zan 

รมว.กระทรวงการวางแผนและการคลัง          Win Shein 

รมว.กระทรวงการกอสราง                    Shwe Lay 

รมว.กระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข และการตั้งถ่ินฐาน      Thet Thet Khine 

รมว.กระทรวงการทองเท่ียวและโรงแรม         Htay Aung 

รมว.กระทรวงกิจการกลุมชาติพันธุ              Saw Tun Aung Myint 

รมว.กระทรวงไฟฟาและพลังงาน               Aung Than Oo 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ            Nyunt Pe 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         Myo Thein Kyaw 

รมว.กระทรวงสหกรณและการพัฒนาชนบท           Hla Moe 

รมว.กระทรวงกิจการกฎหมาย และอัยการสูงสุด         Thida Oo 

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

 (พ.ย.2564) 


