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ราชอาณาจักรไทย 
(Kingdom of Thailand) 

 
 
เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร 
 
ท่ีตั้ง  อยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางเสนละติจูดท่ี 5 องศา 37 ลิปดาเหนือกับ 20 องศา 27 
ลิปดาเหนือ และระหวางเสนลองจิจูดท่ี 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออกกับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก       
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 513,120 ตร.กม. (คิดเปน 0.34% ของพ้ืนท่ีโลก) หรือประมาณ 320 ลานไร แบงเปนพ้ืนท่ีทางบก 
510,890 ตร.กม. และพ้ืนท่ีทางทะเล 2,230 ตร.กม. มีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 51 ของโลก เปนอันดับท่ี 12 
ในเอเชีย และอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซียและเมียนมา ระยะทางจากจุดเหนือสุด
ถึงใตสุด 1,640 กม. ความกวางจากจุดตะวันตกสุดไปจุดตะวันออกสุด 780 กม. พรมแดนทางบก 5,673 กม. 
พรมแดนทางทะเล 3,219 กม.  
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อาณาเขต  
  ทิศเหนือ ติดกับเมียนมาและลาว จุดเหนือสุดอยูท่ี อ.แมสาย จ.เชียงราย  
 ทิศตะวันออก ติดกับลาวและกัมพูชา จุดตะวันออกสุดอยูท่ี อ.โขงเจียม  
  จ.อุบลราชธานี  
 ทิศใต ติดกับมาเลเซีย จุดใตสุดอยูท่ี อ.เบตง จ.ยะลา  
 ทิศตะวันตก ติดกับเมียนมา จุดตะวันตกสุดอยูท่ี อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน  
 ชายฝงทะเลดานตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน  
 ชายฝงทะเลดานตะวันออก ติดกับอาวไทย 
 
ภูมิประเทศ อยูในเขตโซนรอน ภาคเหนือเปนพ้ืนท่ีสูง มียอดเขาสูงสลับซับซอน และเปนตนกำเนิดของ
แมน้ำสายสำคัญหลายสาย ยอดเขาสูงสุด คือ ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม สูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนท่ีสูงหรือท่ีราบสูง ภาคกลางเปนท่ีราบลุมกวางใหญและเปนแหลง
เพาะปลูกสำคัญ ขณะท่ีทิศใตของภาคกลางติดกับอาวไทย สวนภาคใตมีพื้นท่ีเปนทิวเขาสูงสลับท่ีราบลุมและ
มีชายหาดทะเลท้ังฝงตะวันออก (อาวไทย) และฝงตะวันตก (ทะเลอันดามัน) 
 
ภูมิอากาศ แบบรอนชื้นแบงเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน (ก.พ.-พ.ค. รอนท่ีสุดชวง เม.ย.) ฤดูฝนหรือชวงฤดูมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต (กลาง พ.ค.-ต.ค.) มีฝนตกและเมฆมาก โดยเฉพาะบริเวณชายฝงและเทือกเขาดานท่ีรับลม  
ฤดูหนาวหรือชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (กลาง ต.ค.-ก.พ.) อากาศแหง หนาวเย็น และทองฟาคอนขาง
โปรง ยกเวนฝงตะวันออกของภาคใตจะมีเมฆมาก  
 
ประชากร ประมาณ 66.18 ลานคน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ป 2563) เปนหญิง 
33.81 ลานคน ชาย 32.37 ลานคน มากเปนอันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส และเวียดนาม ประชากรมากท่ีสุด : กรุงเทพฯ 5.58 ลานคน ประชากรนอยท่ีสุด: สมุทรสงคราม 
192,052 คน จังหวัดท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 10 อันดับ ไดแก กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน 
เชียงใหม บุรีรัมย อุดรธานี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และศรีสะเกษ ตามลำดับ อายุขัยเฉลี่ย: ชาย 72.4 ป หญิง 
78.9 ป อัตราการเกิด : 10.7 คน/ประชากร 1,000 คน อัตราการตาย: 8.3 คน/ประชากร 1,000 คน   
 
ศาสนา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 93.5% รองลงมา คือ อิสลาม 5.4% คริสต 1.1%      
ท่ีเหลือ 0.1% เปนศาสนาอ่ืน ๆ เชน ฮินดู ขงจื้อ และไมมีศาสนา  
 
ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาไทย 
 
การศึกษา ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป ภาคบังคับ 9 ป อัตราการรูหนังสืออยูท่ี 93.8% เปนอันดับท่ี 7 
ของอาเซียน 
  
การคมนาคม  การขนสงทางบกมีเสนทางถนนยาว 702,576.55 กม . (อยู ในความรับผิดชอบของ  
4 หนวยงาน คือ กรมทางหลวง 51,950.06 กม. กรมทางหลวงชนบท 48,974.65 กม. การทางพิเศษ 
แหงประเทศไทย 224.6 กม. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 597,667 กม. และกรุงเทพมหานคร 
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3,760.24 กม.) เสนทางรถไฟยาว 4,997.91 กม. ปจจุบันกำลังดำเนินการกอสรางรถไฟความเร็วสูงเสนทาง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252 กม. ระบบขนสงมวลชนรถไฟฟาและรถไฟใตดินรวม 7 สาย : รถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (พญาไท-สุวรรณภูมิ) สายเฉลิมรัชมงคลหรือสายสีน้ำเงิน (บางซ่ือ-ทาพระ-หลักสอง) 
สายฉลองรัชธรรมหรือสายสีมวง (เตาปูน-คลองบางไผ) สายสีเขียวออน (สนามกีฬาแหงชาติ-บางหวา)  
สายสีเขียวเขม (คูคต-เคหะสมุทรปราการ) สายสีทอง (กรุงธนบุรี-คลองสาน) และรถไฟชานเมืองสายสีแดง 
(บางซ่ือ-รังสิต และบางซ่ือ-ตลิ่งชัน) 
 นอกจากนี้ มีโครงการรถไฟฟา และรถไฟชานเมืองท่ีอยูในระหวางกอสราง 4 สาย ซ่ึงเม่ือ  
ต.ค.2564 การกอสรางมีความคืบหนา ดังนี้  สายสีสม (ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย-สุวินทวงศ )          
ความคืบหนา 87.24% สายสีเหลือง (ลาดพราว-สำโรง) ความคืบหนา 88.14% สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 
ความคืบหนา 83.40%  
 ทางอากาศ : มีทาอากาศยานรวม 38 แหง ในจำนวนนี้เปนทาอากาศยานระหวางประเทศท่ีอยู
ภายใตการดูแลของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 6 แหง โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน     
ทาหลักและใหญที่สุด ทางน้ำ: ทา/โปะ เทียบเรือสินคาริมแมน้ำ 14 ทา ทาเทียบเรือชายฝงทะเล 49 ทา 
เปนทาเรือน้ำลึก 5 ทา (ภูเก็ต 2 ทา สงขลา 3 ทา) ทาเทียบเรือโดยสารสาธารณะเขต กทม.-ปริมณฑล 
รวม 90 ทา และโครงการพัฒนาทาเรือคลองผดุงกรุงเกษม 11 ทา (หัวลำโพง-ตลาดเทวราชกุญชร) ใหบริการ
ดวยเรือโดยสารพลังงานไฟฟา สวนทาเทียบเรือขนสงหลักระหวางประเทศ 24 ทา (ทาเรือกรุงเทพ 18 ทา 
และทาเรือแหลมฉบัง 6 ทา) 61 หลักผูกเรือ (คลองเตยและบางหัวเสือ สมุทรปราการ) และ 5 ทุนผูกเรือท่ี
ทาเรือสาธุประดิษฐ 
 
ระบอบการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีกฎหมายสูงสุด คือ 
รัฐธรรมนูญ โดยเขตการปกครองแบงเปน 1) การบริหารราชการแผนดินสวนกลางตามหลักการรวมอำนาจ 
(Centralization) ท้ังการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางแผนจัดสรรงบประมาณ ควบคุมตรวจสอบ และบริหาร
ราชการในกิจการสำคัญใหหนวยงานตาง ๆ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มีหนาท่ี
รับผิดชอบ 4 สวน คือ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รวมถึงสวนราชการระดับกรมท่ีเปนอิสระ 
และองคกรสงเสริมการเมืองภาคพลเมืองตามกฎหมาย 2) การปกครองสวนภูมิภาค ประกอบดวย 76 จังหวัด 
(ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 21 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
ภาคตะวันตก 5 จังหวัด  และภาคใต  14 จังหวัด ) และ 3) การปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบดวย  
องคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง เทศบาล 2,472 แหง (เทศบาลนคร 30 แหง เทศบาลเมือง 195 แหง และ
เทศบาลตำบล 2,247 แหง) องคการบริหารสวนตำบล 5,300 แหง และการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ      
2 แหง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 
รัฐธรรมนญู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปจจุบันเปนฉบับท่ี 20 มีผลบังคับใชเม่ือ 6 เม.ย.2560 
ประกอบดวย 279 มาตรา 16 หมวด และบทเฉพาะกาล ท้ังนี้ ประเด็นท่ีนาสนใจ คือ 1) ท่ีมาของ นรม. ไมได
กำหนดวาตองมาจาก ส.ส. เทานั้น แตตองมาจากการเสนอชื่อของสภาผูแทนราษฎร โดยพรรคการเมือง
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลท่ีจะเปน นรม. ไดไมเกิน 3 คน และตองเปนพรรคการเมืองท่ีมีจำนวน ส.ส. ในสภา
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจำนวน ส.ส. ท้ังหมด ขณะท่ีมาตรา 272 กำหนดวาหากไมอาจแตงตั้ง นรม. ในบัญชี
รายชื่อท่ีเสนอโดยพรรคการเมืองได ใหท่ีประชุมรัฐสภา มีมติไมนอยกวา 2 ใน 3 หรือ 500 คน เสนอชื่อ
บุคคลภายนอกบัญชีได 2) กำหนดใหมีการปฏิรูปประเทศอยางนอย 7 ดาน โดยเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตอง
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ดำเนินการ อีกท้ังกำหนดลักษณะตองหามของท้ัง ส.ส. สว. หรือ รมต. เปนกลไกปองกันไมใหคนทุจริตเขาสู
การเมือง และ 3) ท่ีมา สว. ตามรัฐธรรมนูญกำหนดใหมี สว. จำนวน 200 คน จากการคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพหรือประโยชนรวมกัน โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการจัด
ใหเลือกกันเอง สวนระยะ 5 ปแรกตามมาตรา 269 กำหนดใหมี สว. จำนวน 250 คน โดยมาจากการสรรหา
ของคณะกรรมการท่ีแตงต้ังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ จำนวน 194 คน สวนอีก 50 คน มาจากการ
คัดเลือกกันเอง และมีผูเปน สว. โดยตำแหนงอีก 6 คน นอกจากนี้ สว.ยังมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือก นรม.รวมกับ ส.ส. 
 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 เพื่อเกิดการปฏิบัติใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวย
ยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ไดแก ดานความม่ันคง (การรักษาความสงบภายในประเทศ/ปองกันและแกไขปญหาท่ี
มีผลกระทบตอความม่ันคง/พัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ/
บูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ/
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จในป 2580 ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ อาทิ ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย
อยูใน 10 อันดับแรกของโลก การนำเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแกไขปญหาระหวางประเทศตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม  

 
 ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภาไทยเปนระบบสองสภา (Bicameral) ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา 
 1) สภาผูแทนราษฎรมีจำนวน 500 คน สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ดังนี้ 1) แบบแบงเขต 
มีจำนวน 350 คน คือ ส.ส. ท่ีมาจากเขตเลือกต้ังโดยการแบงเขตเลือกตั้งท่ัวประเทศออกเปน 350 เขต ในแต
ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส.ได 1 คน ผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใดเปนผูไดรับ
เลือกเปน ส.ส. 2) แบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 150 คน โดยพรรคการเมืองจะตองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละ
หนึ่งบญัชี ซ่ึงรายชื่อไมซ้ำกับรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต สงใหกรรมการการเลือกตั้งกอนปดการรับ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อใชบัตรเลือกตั้งใบเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดย
การคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อท่ีแตละพรรคพึงจะไดรับ มาจากการจัดสรรคะแนนท่ีประชาชนเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จากพรรคตางๆ ท้ังประเทศ มาคำนวณจำนวน ส.ส.ของพรรคการเมืองท่ีจะไดรับในการ
เลือกตั้ง ส.ส.มีวาระการดำรงตำแหนงครั้งละ 4 ป 
 2) วุฒิสภา จำนวน 200 คน ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กำหนดใหในวาระเริ่มแรก วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก 250 คน ซ่ึงมีท่ีมา 3 แบบ ดังนี้     
1) คณะรักษาความสงบแหงชาติ คัดเลือกผูไดรับเลือกจากบัญชีรายชื่อท่ีไดรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหได จำนวน 50 คน และคัดเลือกรายชื่อสำรอง จำนวน 50 คน โดยการคัดเลือกดังกลาวใหคำนึงถึงบุคคล
จากกลุมตาง ๆ อยางท่ัวถึง 2) คณะรักษาความสงบแหงชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อท่ีไดรับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหได จำนวน 194 คน และคัดเลือกรายชื่อสำรองจากบัญชีรายชื่อ 
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ที่ไดรับการสรรหา จำนวน 50 คน 3) ผูดำรงตำแหนง 6 ตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และผูบัญชาการตำรวจ
แหงชาติ วุฒสิมาชกิมีวาระการดำรงตำแหนงวาระละ 5 ป 
 
 ฝายตุลาการ : ไทยเปนระบบศาลคู ท่ีมีการจัดตั้งศาลเฉพาะ เพ่ือพิจารณาคดีเก่ียวกับ
กฎหมายมหาชนแยกจากศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดศาลไทยไว 
4 ประเภท คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร การพิจารณาคดีของศาลไทยใช
ระบบกลาวหา (Accusatorial System) ท่ีคูความดำเนินเรื่องท้ังหมดโดยศาลมีหนาท่ีรับฟงตัดสินคดี ขณะท่ี
ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนญูใชระบบไตสวนในการพิจารณาคดี อำนาจหนาท่ีของแตละศาล มีดังนี้     
 1) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือขอพิพาทเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาท่ีระหวางองคกรตาง ๆ การวินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของกรรมการการเลือกตั้ง การวินิจฉัยชี้ขาดสมาชิกภาพของ รมต. ส.ส. หรือ สว. รวมถึงการควบคุม
ตรวจสอบพรรคการเมืองใหเปนประชาธิปไตย 
 2) ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวงท่ีไมไดอยูในอำนาจศาลอ่ืน โดยศาลยุติธรรม
มี 3 ชั้น ไดแก ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ประเภทคดีตามอำนาจศาล อาทิ คดีแพง คดีอาญา 
คดีลมละลาย คดีแรงงาน และอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกำหนด ศาลยุติธรรมมีบทบาทเปนศาลหลักตามเขตอำนาจ
เปนการท่ัวไปตองรับคดีท่ีไมอยูในเขตอำนาจของศาลอ่ืน อยางไรก็ตาม ศาลฎีกาซ่ึงเปนศาลสูงสุดในระบบศาล
ยุติธรรมมีแผนกคดีพิเศษรวม 11 แผนก สำหรับวินิจฉัยชี้ขาดคดีท่ีอาศัยความชำนาญพิเศษ ไดแก คดีเยาวชน
และครอบครัว คดีแรงงาน คดีผูบริโภค คดีเลือกตั้ง คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
คดีลมละลาย คดีภาษีอากร คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง คดีพาณิชยและเศรษฐกิจ คดีสิ่งแวดลอม 
และคดีคำสั่งคำรองและขออนุญาตฎีกา 
 3) ศาลปกครอง (Administrative Court) เปนองคกรอิสระท่ีมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาพิพากษา 
“คดีปกครอง” ซึ่งเปนคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองฝายเดียว สัญญาทางปกครอง 
การกระทำละเมิดทางปกครอง การละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติงานลาชาเกินสมควร หรือคดีพิพาททาง
ปกครองอ่ืน ๆ ตามเขตอำนาจศาล โดยมีการพิจารณา 2 ชั้น คือ 1) ศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองภูมิภาค) และ 2) ศาลปกครองสูงสุด  
 4) ศาลทหาร อยูในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ.2498 มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซ่ึงผูกระทำผิดเปนบุคคลท่ีอยูในเขตอำนาจศาลทหารและ
ความผิดตอกฎหมายทหารหรือตามบัญชีแนบทายกฎอัยการศึก ปกติเปนคดีท่ีทหารประจำการถูกกลาวหาวา
กระทำผิดอาญา ทั้งนี้ คดีนอกอำนาจศาลทหารใหดำเนินคดีในศาลพลเรือน แมจะปรากฏภายหลังวาเปนคดี
ท่ีอยูในอำนาจศาลทหาร ก็ใหศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได 
 
 พรรคการเมือง : ขอมูลเม่ือ ก.ย.2564 พรรคการเมืองท่ียังดำเนินการเปนพรรคการเมือง รวม 83 พรรค   
อาทิ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคกาวไกล พรรคประชาธิปตย พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม และพรรคเพ่ือชาติ  
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ผลการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือ 24 มี.ค.2562 
 

รายช่ือพรรค จำนวนสมาชิก 
1. เพ่ือไทย 136 
2. พลังประชารัฐ 117 
3. อนาคตใหม 80 
4. ประชาธิปตย 53 
5. ภูมิใจไทย 51 
6. ชาติไทยพัฒนา 11 
7. เสรีรวมไทย 10 
8. ประชาชาต ิ 7 
9. เศรษฐกิจใหม 6 
10.เพ่ือชาติ 5 
11.รวมพลังประชาชาติไทย 5 
12.ชาติพัฒนา 3 
13.พลังทองถ่ินไท 3 
14.รักษผืนปาประเทศไทย 2 
15.ครูไทยเพ่ือประชาชน 1 
16.ไทยศรีวิไลย 1 
17.ประชาธรรมไทย 1 
18.ประชาธิปไตยใหม 1 
19.ประชานิยม 1 
20.ประชาภิวัฒน 1 
21.พลเมืองไทย 1 
22.พลังชาติไทย 1 
23.พลังไทยรักไทย 1 
24.พลงัธรรมใหม 1 
25.พลังปวงชนไทย 1 

รวม 500 
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 501.712 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ติดลบ -6.099% คาดวาจะกลับมาขยายตัวในป 2564 ประมาณ 0.9%   
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 7,187.855 ดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 
แรงงาน : 38.41 ลานคน (ป 2563) 
อัตราการวางงาน : 2% 
อัตราเงินเฟอ : ติดลบ 0.9%  
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เงินสำรองระหวางประเทศ : 280,186.35 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 9,337,490.36 ลานบาท (พ.ย.2564) 
การจัดเก็บรายได : 2,394,076 ลานบาท ในปงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-ก.ย.2563)  
หนี้ตางประเทศ : 168,390.72 ลานบาท (ก.ย.2564) 
มูลคาการคากับตางประเทศ : 13,659,835.04 ลานบาท (ป 2563) 
มูลคาการสงออก : 7,183,567.61 ลานบาท  
มูลคาการนำเขา :  6,476,267.43 ลานบาท 
ดุลการคา : เกินดุล 707,300.18 ลานบาท 
คูคาสำคัญ : จีน ญี่ปุน สหรัฐฯ มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม อินโดนีเซีย ฮองกง ออสเตรเลีย และไตหวัน 
สินคาสงออก : 1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ          
3) อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑยาง 5) เม็ดพลาสติก 
ตลาดสงออกสำคัญ :  สหรัฐฯ  จีน ญี่ปุน  ฮองกง เวียดนาม   ออสเตรเลีย  สิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
สินคานำเขา : 1) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 2) น้ำมันดิบ 3) เคมีภัณฑ 4) แผงวงจรไฟฟา 5) เหล็ก 
แหลงนำเขาสำคัญ  : จีน ญี่ปุน สหรัฐฯ มาเลเซีย  ไตหวัน เกาหลีใต สิงคโปร อินโดนีเซีย เวียดนาม        
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยอรมนี  
 
 การคาชายแดนไทย-ประเทศเพ่ือนบาน (มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ป 2563 มี
มูลคาการคารวม 760,241.08 ลานบาท (ลดลง 8.01% จากป 2562) คิดเปนการสงออกมูลคา 448,027.17 
ลานบาท (ลดลง 7.45%) และการนำเขามูลคา 312,213.91 ลานบาท (ลดลง 8.80%) ซ่ึงไทยไดเปรียบ
ดุลการคาท้ังสิ้น 135,813.27 ลานบาท โดยมีการคาชายแดนดานมาเลเซียสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนสัดสวน 
32.82% ของมูลคาการคาชายแดนรวม รองลงมา คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา  
 ขณะท่ีการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 
584,901 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 17.63%) คิดเปนการสงออกมูลคา 357,727 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 22.17%) และการ
นำเขามูลคา 227,174 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 11.12%) ซ่ึงไทยไดเปรียบดุลการคาท้ังสิ้น 130,553 ลานบาท  
 
 1) การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย ป 2563 มีมูลคาการคารวม 249,498.85 ลานบาท (ลดลง 
9.10%) คิดเปนการสงออกมูลคา 124,193.11 ลานบาท (ลดลง 2.03%) และการนำเขามูลคา 125,305.74 
ลานบาท (ลดลง 15.18%) ไทยขาดดุลการคา 1,112.63 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา และยางยานพาหนะ 
สินคานำเขาสำคัญ ไดแก สื่อบันทึกขอมูล ภาพ เสียง เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สวนประกอบคอมพิวเตอร 
เครื่องจักรไฟฟาอ่ืน ๆ และสวนประกอบ และเม็ดพลาสติก 
 ในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 208,622 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 37.24%) คิดเปนการ
สงออกมูลคา 112,346 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 52.24%) และการนำเขามูลคา 96,276 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 
23.08%) ซ่ึงไทยไดเปรียบดุลการคาท้ังสิ้น 16,070 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก ยางพารา เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ และรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เทป
แมเหล็ก สวนประกอบคอมพิวเตอร ไดโอด และเม็ดพลาสติก   
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 2) การคาชายแดนไทย-เมียนมา ป 2563 มีมูลคาการคารวม 164,778.86 ลานบาท (ลดลง 
14.74%) คิดเปนการสงออกมูลคา 87,090 ลานบาท (ลดลง 12.38%) และนำเขามูลคา 77,688.71 ลานบาท 
(ลดลง 17.24%) ไทยไดดุลการคา 9,401.45 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล ผาผืนและดาย น้ำมันสำเร็จรูปอ่ืน ๆ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สินคานำเขาสำคัญ ไดแก    
กาซธรรมชาติ ธัญพืช สัตวน้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และปลาหมึกสด แชเย็น แชแข็ง  
 ในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 126,530 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 10.56%) คิดเปนการ
สงออกมูลคา 71,800 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 21.37%) และการนำเขามูลคา 54,730 ลานบาท (ลดลง 1.01%) ซ่ึง
ไทยไดดุลการคาท้ังสิ้น 17,070 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล น้ำมันดีเซล 
ผาผืนและดาย สินคานำเขาสำคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ ธัญพืช และสัตวน้ำ 
 
 3) การคาชายแดนไทย-ลาว ป 2563 มีมูลคาการคารวม 189,836.10 ลานบาท (ลดลง 
3.85%) คิดเปนการสงออกมูลคา 103,622.44 ลานบาท (ลดลง 12.10%) และการนำเขามูลคา 86,213.66 
ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 8.37%) ไทยไดดุลการคา 17,408.78 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก น้ำมันดีเซล 
สินคาปศุสัตวอ่ืน ๆ รถยนตนั่ง น้ำมันสำเร็จรูปอ่ืน ๆ และสินคาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สินคานำเขาสำคัญ ไดแก 
เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ (พลังงานไฟฟา) ทองแดงและผลิตภัณฑ เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณติดตั้ง เครื่องรับวิทยุ 
โทรเลข โทรศัพท และผักและของปรุงแตงจากผัก  
 ในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 140,142 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 13.64%) คิดเปนการ
สงออกมูลคา 81,715 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 18.91%) และการนำเขามูลคา 58,427 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 7.01%) 
ซ่ึงไทยไดดุลการคาท้ังสิ้น 23,288 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก น้ำมันดีเซล สินคาปศุสัตวอ่ืน ๆ น้ำมัน
สำเร็จรูปอ่ืน ๆ สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ (ไฟฟา) ทองคำ ทองแดงและผลิตภัณฑ 
 
 4) การคาชายแดนไทย-กัมพูชา ป 2563 มีมูลคาการคารวม 156,127.26 ลานบาท (ลดลง 
3.15%) คิดเปนการสงออกมูลคา 133,121.46 ลานบาท (ลดลง 4.94%) และการนำเขามูลคา 23,005.79 
ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 8.63%) ไทยไดดุลการคา 110,115.67 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก เครื่องดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล รถยนตนั่ง รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและ
สวนประกอบ และสินคาแรและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ สินคานำเขาสำคัญ ไดแก ผักและของปรุงแตงจากผัก ลวดและ
สายเคเบิลท่ีหุมฉนวน อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ เสื้อผาสำเร็จรูป และสัตวน้ำ 
 ในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 109,607 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 1.99%) คิดเปนการสงออก
มูลคา 91,865 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 0.80%) และการนำเขามูลคา 17,742 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 8.64%) ซ่ึงไทย   
ไดดุลการคาท้ังสิ้น 74,123 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล สินคาปศุสัตวอ่ืน ๆ 
รถยนตนั่ง สินคานำเขาสำคัญ ไดแก ผักและของปรุงแตงจากผัก อลูมิเนียม ลวดและสายเคเบิล 
 
 มูลคาการคาผานแดนของไทย-ประเทศในภูมิภาค (จีนตอนใต สิงคโปร และเวียดนาม)  
ป 2563 มีมูลคารวม 386,818.29 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 13.38%) โดยการคากับจีนตอนใตเปนอันดับหนึ่ง คิด
เปนสัดสวน 61.73% ของมูลคาการคาผานพรมแดนรวม รองลงมา คือ สิงคโปร 22.94% และเวียดนาม 
15.33%  
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 ขณะท่ีในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 การคาไทย-ประเทศในภูมิภาค (จีนตอนใต สิงคโปร และ
เวียดนาม) มีมูลคารวม 382,305 ลานบาท  
 1) การคาผานแดนไทย-จีนตอนใต ป 2563 มีมูลคาการคารวม 238,789.88 ลานบาท 
(เพ่ิมข้ึน 20.01%) คิดเปนการสงออกมูลคา 121,984.42 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 8.68%) และการนำเขามูลคา 
116,805.46 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 34.67%) โดยไทยไดดุลการคา 5,178.96 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก 
ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง และแหง ยางพารา ผลิตภัณฑยาง เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ไม
แปรรูป สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เทปแมเหล็ก จากแมเหล็กสำหรับ
คอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณติดตั้งโทรศัพท และเคมีภัณฑอ่ืน ๆ  
 ในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 256,962 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 67.24%) คิดเปนการ
สงออกมูลคา 146,931 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 78.95%) และการนำเขามูลคา 110,031 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 
53.79%) ซ่ึงไทยไดดุลการคาท้ังสิ้น 36,900 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก ผลไมสดแชเย็น แชแข็ง และ
แหง เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณติดตั้งโทรศัพท และเทปแมเหล็ก 
 
 2) การคาไทย-สิงคโปร ป 2563 มีมูลคาการคาผานแดนรวม 88,728.68 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 
17.16%) คิดเปนการสงออกมูลคา 35,547.56 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 12.96%) และการนำเขามูลคา 53,181.12 
ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 20.14%) โดยไทยขาดดุลการคา 17,633.57 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก 
เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
แผงวงจรไฟฟา เครื่องตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา และนมและผลิตภัณฑนม สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เทป
แมเหล็ก จานแมเหล็กสำหรับคอมพิวเตอร เครื่องจักรกลอ่ืน ๆ และสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักร
ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ และสวนประกอบคอมพิวเตอร 
 ในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 78,560 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 38.37%) คิดเปนการสงออก
มูลคา 34,607 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 53.68%) และการนำเขามูลคา 43,953 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 28.31%) ซ่ึงไทย   
ขาดดุลการคาท้ังสิ้น 9,346 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ และแผงวงจรไฟฟา สินคานำเขาสำคัญ ไดแก         
เทปแมเหล็ก แผงวงจรไฟฟา และเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ  
   
 3) การคาไทย-เวียดนาม ป 2563 มีมูลคาการคาผานแดนรวม 59,299.74 ลานบาท (ลดลง 
10.79%) คิดเปนการสงออกมูลคา 44,023.58 ลานบาท (ลดลง 17.76%) และการนำเขามูลคา 15,276.16
ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 18.09%) โดยไทยไดดุลการคา 28,747.42 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก ผลไมสดแช
เย็น แชแข็ง และแหง เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ลำไยแหง อุปกรณก่ึงตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด และ
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เครื่องรับวิทยุโทรศัพท โทรเลข โทรทัศน 
เคมีภัณฑ พืชและผลิตภัณฑจากพืชอ่ืน ๆ วงจรพิมพ อุปกรณไฟฟาสำหรับติดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา และ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 ในหวง ม.ค.-ส.ค.2564 มีมูลคารวม 46,783 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 17.77%) คิดเปนการสงออก
มูลคา 30,964 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 6.19%) และการนำเขามูลคา 15,818 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 49.75%) ซ่ึงไทย   
ไดดุลการคาท้ังสิ้น 15,146 ลานบาท สินคาสงออกสำคัญ ไดแก ผลไมสดแชเย็น แชแข็ง และแหง เครื่องดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล อุปกรณก่ึงตัวนำ  สินคานำเขาสำคัญ ไดแก เครื่องรับวิทยุโทรทัศน เคมีภัณฑอ่ืน ๆ ไอโอดและ
ทรานซิสเตอร 
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องคการระหวางประเทศท่ีเปนสมาชิก ADB, APEC, ARF, ASEAN, BIMSTEC, BIS, CD, CICA, CP, EAS, 
FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, 
IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OAS 
(observer), OIC (observer), OIF (observer), OPCW, OSCE (partner), PCA, PIF (partner), UN, 
UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMOGIP, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU 
(NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO 
 
การแพรระบาดของโรค COVID-19 
 กระทรวงสาธารณสุขไทยประกาศพบผูติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศเปนครั้งแรกเม่ือ 13 ม.ค.2563 
เปนนักทองเท่ียวหญิงชาวจีนเดินทางมาจากนครอูฮ่ัน มณฑลหูเปย จีน ซ่ึงทำใหไทยเปนประเทศแรกของโลก    
ท่ีพบผูติดเชื้อ COVID-19 นอกประเทศจีน จากนั้นทางการไดดำเนินการคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศ และ
พบผูติดเชื้ออยางตอเนื่อง สวนใหญเปนผูท่ีเดินทางมาจากจีน หรือพำนักอยูในจีน สวนผูติดเชื้อท่ีเปนคนไทย หรือ
การติดเชื้อในประเทศ พบครั้งแรกเม่ือ 31 ม.ค.2563 เปนพนักงานขับรถแท็กซ่ีท่ีคาดวาติดเชื้อจากผูโดยสาร
ชาวจีน ทำใหไทยพบผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวง มี.ค.2563 จากกรณีการแพรระบาด   
แบบกลุมกอน (cluster) ท่ีเชื่อมโยงกับการแขงขันชกมวยท่ีสนามมวยเวทีลุมพินีซ่ึงพบผูติดเชื้อเพ่ิมกวาวันละ 
100 ราย ท้ังนี ้ไทยพบผูติดเชื้อเพ่ิมตอวันสูงสุดเม่ือ 22 มี.ค.2563 จำนวน 188 ราย  
 ทางการไทยดำเนินการรับมือกับการแพรระบาดของโรค COVID-19 อยางตอเนื่อง โดยเนนการ
คัดกรอง การติดตามผูสัมผัสหรือใกลชิดกับผูติดเชื้อ และการสอบสวนโรค เฉพาะอยางยิ่งบริเวณทาอากาศยาน 
โรงพยาบาล ดานพรมแดน และแหลงชุมชน โดยในชวงปลาย มี.ค.2563 รัฐบาลออกคำสั่งจำกัดการเดินทาง 
ปดหางราน ธุรกิจ และสถานศึกษา โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ท้ังนี้ เม่ือ 26 มี.ค.2563    
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นรม. ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน รวมท้ังประกาศหามออกนอกเคหะสถาน   
ยามวิกาล เม่ือ 3 เม.ย.2563 ทำใหจำนวนผูติดเชื้อในประเทศลดลงอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน รัฐบาลเรงออก
มาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจใหกับภาคธุรกิจและประชาชน  
 ไทยไดรับการชื่นชมจากนานาประเทศ รวมถึงองคการอนามัยโลก (World Health Organization–
WHO) จากผลการดำเนินงานเพ่ือปองกันและควบคุมโรค COVID-19 โดย ผอ.WHO ยกยองไทยใหเปน
ประเทศตัวอยางท่ีดีเยี่ยม ท่ีสามารถวางแนวทางรับมือการแพรระบาดของโรค COVID-19 ไดอยางครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพ แมปราศจากวัคซีน ในระหวางพิธีปดการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก ครั้งท่ี 73 
(World Health Assembly-WHA) เม่ือ 13 พ.ย.2563 โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน (อสม.) ท่ีมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับวิกฤตโรค COVID-19 การดำเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขของไทย และความรวมมือจากภาคประชาชน  
 นอกจากนี้ ไทยยังพยายามจัดหาวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ซ่ึงเปนหนทางท่ีจะชวยยุติการ
แพรระบาดได โดยไทยสามารถเขาถึงวัคซีนทุกบริษัทของประเทศมหาอำนาจ ไดแก 1) บริษัท AstraZeneca 
ท่ีรวมกับกระทรวงสาธารณสุขไทย บริษัทสยามไบโอไซเอนซ และบริษัทเอสซีจี ในการรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและจัดสรรวัคซีนวิจัยปองกันโรค COVID-19  2) การเยือนไทยของนายหวางอ้ี มนตรีแหงรัฐ 
และ รมว.กระทรวงการตางประเทศจีน เม่ือ ต.ค.2563 ใหคำม่ันวา จะจัดใหไทยเปนกลุมประเทศแรกท่ีจะ
เขาถึงวัคซีนเม่ือจีนพัฒนาไดสำเร็จ 3) การเรงพัฒนาวัคซีนของไทยจากความชวยเหลือและความรวมมือ     
ดานการแพทย อาทิ ผานหนวยแพทยทหารบกสหรัฐฯ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)    
4) กระชับความรวมมือในกรอบเดิมท่ีกระทรวงสาธารณสุขรัสเซีย-ไทยมีอยู อาทิ เม่ือป 2562 กรมควบคุมโรค 
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รวมกับรัสเซีย จัดประชุมเตรียมความพรอมและตอบโตโรคติดเชื้อท่ีอาจมีแนวโนมเกิดการระบาดในภูมิภาค 
และ 5) การท่ีไทยเขารวมโครงการ COVAX เม่ือ 9 ก.ค.2563 เปนโอกาสใหไทยไดรับการจัดสรรวัคซีนอยางท่ัวถึง 
และเปนธรรม โดยคาดวา ไทยพรอมจะแจกจายวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ใหกับประชาชนไดในกลางป 2564  
 อยางไรก็ตาม หวง ธ.ค.2563 ไทยเผชิญการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีรุนแรงในพื้นที่ 
จ.สมุทรสาคร และตอมาสถานการณการแพรระบาดในไทยรุนแรงเพ่ิมข้ึนในป 2564 โดยเม่ือหวง เม.ย.2564 
พบการแพรระบาดของโรค COVID-19 จากกรณีการแพรระบาดแบบกลุมกอน (cluster) กรณีสถานบันเทิงใน
พ้ืนท่ีทองหลอ กรุงเทพฯ สงผลใหการแพรระบาดกระจายอยางรวดเร็วในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และกระจายสู
ตางจังหวัด จนถึงปจจุบัน (14 พ.ย.2564) ไทยพบผูติดเชื้อสะสมแลว 2,018,410 คน และเสียชีวิต 20,036 ราย 
ท้ังนี้ ไทยมีความพยายามดำเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง สงผลให
สถานการณการแพรระบาดคลี่คลายลง และมีแนวโนมดี ข้ึน อีกท้ัง ไทยสามารถเปดประเทศตอนรับ
นักทองเท่ียวไดตั้งแต 1 พ.ย.2564 เพ่ือเปนการฟนฟูการทองเท่ียว และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

 
----------------------------------------- 
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ประมุขประเทศ 
 
ประมุข พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร            
 มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
 

คณะรัฐมนตรีไทย (คณะท่ี 63) 
นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหม  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
รอง นรม.   พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ  
รอง นรม.   นายวษิณุ เครืองาม  
รอง นรม. และ รมว.กระทรวงพาณิชย  นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ   
รอง นรม. และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการตางประเทศ  นายดอน ปรมัตถวินัย 
รอง นรม. และ รมว.กระทรวงพลังงาน  นายสพัุฒนพงษ พันธมีเชาว 
รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายอนุชา นาคาศัย  
รมช.กระทรวงกลาโหม  พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล  
รมว.กระทรวงการคลัง  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
รมช.กระทรวงการคลัง  นายสันติ พรอมพัฒน  
รมว.กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  นายพิพัฒน รัชกิจประการ  
รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  นายจุติ ไกรฤกษ  
รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม  นายเอนก เหลาธรรมทัศน 
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ  นายเฉลิมชัย ศรีออน  
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ  น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ   
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ  นายประภัตร โพธสธุน   
รมว.กระทรวงคมนาคม  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ   
รมช.กระทรวงคมนาคม  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  
รมช.กระทรวงคมนาคม   นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  นายวราวุธ ศิลปอาชา  
รมช.กระทรวงพาณิชย  นายสินิตย เลิศไกร  
รมว.กระทรวงมหาดไทย   พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา  
รมช.กระทรวงมหาดไทย  นายนิพนธ บุญญามณี  
รมช.กระทรวงมหาดไทย  นายทรงศักดิ์ ทองศรี  
รมว.กระทรวงยุติธรรม  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  
รมว.กระทรวงแรงงาน  นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  นายอิทธิพล คุณปลื้ม  
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช   
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  นางกนกวรรณ วิลาวัลย   
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รมช.กระทรวงสาธารณสุข  นายสาธิต ปตุเตชะ  
รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ 
 
ประธานสภาผูแทนราษฎร  นายชวน  หลีกภัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง   นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง   นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  นายสมพงษ อมรวิวัฒน  
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  นางพรพิศ เพชรเจรญิ 
 
ประธานวุฒิสภา   ศ. (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชยั  
รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง  พล.อ.สิงหศึก  สิงหไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง  นายศุภชัย  สมเจริญ  
เลขาธิการวุฒิสภา  น.ส.นภาภรณ ใจสัจจะ 
 

-------------------------------------------- 
 (พ.ย.2564) 


