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 มีพฒ
ั นาการทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ การนาขอ
ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง โดยได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางจากประชาคมระหว่าง
ประเทศ ซึง่ นาไปสูก่ ารเพิ่มปฏิสมั พันธ์กบั เมียนมาร์ ทังด้
้ านการเมือง เศรษฐกิจ
และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การปฏิรูปของเมียนมาร์ จะยังมีพลวัตต่อไป
พร้ อมๆ กับการเป็ นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๗ และการเลือกตังทั
้ ว่ ไปในปี ๒๕๕๘
 มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ เป็ นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดการค้ า แรงงานและแหล่ง
ลงทุน ที่สาคัญของไทย โดยเฉพาะด้ านพลังงาน (ก๊ าซและไฟฟ้าพลังน ้า) และเป็ น
ทางเชื่อมสูจ่ ีนและอินเดีย เชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้
 เป็ นเพื่อนบ้ านสาคัญทีม่ ีพรมแดนติดกับไทยยาวที่สดุ (๒,๔๐๑ กม.) มีผลประโยชน์
ร่วมกันในทุกมิติ และประสบปัญหาร่วมกันหลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงาน
ผิดกฎหมาย การค้ ามนุษย์ โรคระบาด ความมัน่ คงชายแดน ฯลฯ

ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่

๖๕๗,๗๔๐ ตร.กม.

เมืองหลวง

เนปิ ดอว์

ประชากร

๕๑ ล้ านคน

ภาษาราชการ

เมียนมาร์

ศาสนา
ประมุขและประธานาธิบดี

พุทธ (๘๙%) คริ สต์ (๕%) อิสลาม (๔%)
นายเต็ง เส่ง (U Thein Sein) (อดีตนายกรัฐมนตรี)
ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายวันนะ หม่อง ลวิน (U Wunna Maung Lwin)
ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

ธงชาติ (รูปตามข้ างบน)

เปลีย่ นธงชาติใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
เป็ นธงแถบ สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคีและรุ่งเรื องแห่งศาสนา
สีเขียว หมายถึง ความสงบ และภูมิทศั น์เขียวขจีของเมียนมาร์
และสีแดง หมายถึง ความกล้ าหาญและความเด็ดเดี่ยว
ส่วนรูปดาวสีขาว หมายถึง ความเป็ นเอกภาพของชนในชาติ

วันชาติ (วันที่ได้ รับเอกราช)

๔ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑)
ข้ อมูลเศรษฐกิจ

GDP
GDP per Capita

๖๐,๒๙๐ ล้ าน USD (ไทย ๓๘๕,๐๐๐ ล้ าน USD)
๙๑๐.๓๖ USD (ไทย ๕,๔๕๐ USD)

GDP Growth

ร้ อยละ ๘.๕ (ไทย ร้ อยละ ๒.๕)

สกุลเงิน

จัต๊ (๑,๐๒๕ จัต๊ : ๑ ดอลลาร์ สหรัฐ/๒ ม.ค. ๕๘)

เงินทุนสารอง

ปี ๒๕๕๗ ๖.๔๓๙ พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

อัตราเงินเฟ้ อ

ร้ อยละ ๖.๖๓ (ไทย ร้ อยละ ๒.๒๗)

ทรัพยากรธรรมชาติ

ก๊ าซธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ธาตุ

สินค้ าส่ งออกสาคัญ

ก๊ าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ดพืชและถัว่

ตลาดส่ งออกสาคัญ

ไทย จีน อินเดีย

อุตสาหกรรมหลัก

เกษตร สิง่ ทอ อัญมณี

สินค้ านาเข้ าสาคัญ

เครื่ องจักรกล ใยสังเคราะห์ น ้ามันสาเร็ จรูป

ตลาดนาเข้ าสาคัญ

จีน สิงคโปร์ ไทย
สถิติท่ สี าคัญไทย-เมียนมาร์

มูลค่ าการค้ า ไทย-เมียนมาร์

ปี ๒๕๕๖ มูลค่าการค้ าระหว่างไทยกับเมียนมาร์ เท่ากับ ๒๓๘,๒๑๖.๓๗ ล้ านบาท
(เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๒.๗๒ จากปี ๒๕๕๕) ไทยส่งออก ๑๑๔,๕๒๕.๔๒ ล้ านบาท
(เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๘.๖๕) นาเข้ า ๑๒๓,๖๙๐.๙๔ ล้ านบาท (เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ ๗.๗๓)
ขาดดุลการค้ า ๙,๑๖๕.๕๒ ล้ านบาท ส่วนในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. ๒๕๕๗ มูลค่า
การค้ ารวมคิดเป็ น ๒๓๘,๔๒๔ ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาร้ อย
ละ ๑๐.๖๖

สินค้ าส่ งออกของไทย

น ้ามันสาเร็จรูป / เครื่องดื่ม / เหล็ก / รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ / ปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น
(ไทยเป็ นคูค่ ้ าอันดับ ๒ ของเมียนมาร์ )

สินค้ านาเข้ าจาก เมียนมาร์

ก๊ าซธรรมชาติ / เนื ้อสัตว์สาหรับการบริ โภค / ไม้ ซุง ไม้ แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ อื่น ๆ /
ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทาจากผัก ผลไม้ / สัตว์น ้าสด เป็ นต้ น (เมียนมาร์ เป็ นคูค่ ้ า
อันดับ ๑๙ ของไทย / อันดับ ๖ ในบรรดาอาเซียน)

การลงทุน

นับตังแต่
้ ปี ๒๕๓๒ จนถึง พ.ย .๒๕๕๗ ไทยลงทุนในเมียนมาร์ เป็ นอันดับที่ ๒ มูลค่า
การลงทุนสะสม ๓๒๖,๘๐๘ ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ๒๐.๑๘ ของการลงทุนจาก
ต่างชาติ (อันดับ ๑ คือ จีน มูลค่า ๔๖๓,๓๔๒ ล้ านบาท / อันดับ ๓ คือ สิงคโปร์ มูลค่า
๒๒๕,๐๘๖ ล้ านบาท) สาขาการลงทุนที่สาคัญ ได้ แก่ พลังงาน การผลิต ประมงและ
ปศุสตั ว์ โรงแรมและการท่องเที่ยว คมนาคมและการสือ่ สาร

การท่ องเที่ยว

ในปี ๒๕๕๖ นักท่องเที่ยวเมียนมาร์ มาไทย จานวน ๑๗๒,๓๗๔ คน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
๓๓.๒๓ สาหรับช่วง ม.ค.-พ.ย. ๒๕๕๗ นักท่องเที่ยวเมียนมาร์ มาไทย จานวน
๑๘๕,๘๘๒ คน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖ ร้ อยละ ๑๙.๘๐ (อัตราการเพิม่
สูงสุดในอาเซียน) และในปี ๒๕๕๖ นักท่องเที่ยวไทยไปเมียนมาร์ จานวน ๑๓๙,๗๗๐
คน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๕.๕๗

คนไทยในเมียนมาร์

ประมาณ ๑,๒๐๐ - ๑,๕๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็ นนักธุรกิจอาศัยอยูใ่ นกรุงย่างกุ้ง (๓๐๐ คน)
มัณฑะเลย์ มิตจินา่ ทวาย และมะริด

สนง. ไทยในเมียนมาร์

สอท. ณ กรุงย่างกุ้ง / สนง.ผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหาร (บก เรื อ อากาศ) / สนง. ส่งเสริ ม
การค้ าใน ตปท. / สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / สน.ข่าวกรองแห่งชาติ /
สนง.ผู้ช่วยทูตฝ่ าย ตร./ สนง. บ.การบินไทยฯ

สนง. เมียนมาร์ ในไทย

สอท.เมียนมาร์ ประจาประเทศไทย (รวมผู้ชว่ ยทูตฝ่ ายทหาร)
มกราคม ๒๕๕๘

