
 

                                                         

 

ราชอาณาจักรเอสวาติน ี(Kingdom of Eswatini) 
 •  ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ อำนาจการปกครอง 

 อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของกษัตริย์ และมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยกษัตรย์ 
•  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเอสวาตินีเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี 2540 และ 2549 
•  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเยือนราชอาณาจักรเอสวาตินี ในปี 2537 
•  เป็นประเทศขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยประเทศโมซัมบิก และประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีทางออกสู่ทะเล  

 ระบบเศรษฐกิจจึงผูกกับแอฟริกาใต้อย่างมาก  
•  ประสบปัญหา HIV/AIDS รุนแรง 
•   มีประเพณีประจำปีที่สำคัญ คือ พระราชพิธี Umhlanga (Reed Dance) ซึ่งประกอบด้วยการถวายต้นกก 

 เพื่อเป็นกำแพงพระราชวัง การเต้นระบำ และงานเลี้ยง 

ข้อมูลท่ัวไป  
พื้นที ่ 17,364 ตารางกิโลเมตร 

(เล็กกว่าไทยประมาณ 30 เท่า) 
ประมุข สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตี ที่ 3 

(H.M. King Mswati III) 
เมืองหลวง กรุงอึมบาบาน (Mbabane)   นายกรัฐมนตร ี นาย <รอการถอดชื่อเป็นภาษาไทย> (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 16 ก.ค. 2564) 

(Mr. Cleopas Sipho Dlamini) ประชากร 1.16 ล้านคน (ปี 2563) 
ภาษาราชการ อังกฤษ และ Siswati    รมว.กต. นางทูลีซีเล ซาซา                       (เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน พ.ย. 2561) 

(Ms. Thulisile Dladla)    ศาสนา คริสต์ ร้อยละ 90 (Zionist ร้อยละ 40  
โรมันคาธอลิก ร้อยละ 20 อื่นๆ ร้อยละ 30) 
อิสลาม ร้อยละ 2 อื่นๆ ร้อยละ 8 

วันชาต ิ 6 กันยายน 
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 17 มกราคม 2534 
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2563)* 

GDP   3.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ)** 

สกุลเงิน Lilangeni (SZL) (1 บาท = 0.45 SZL)  
(สถานะ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564) 

GDP per Capita  3,415.46 ดอลลาร์สหรัฐ   
(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ)** 

เงินทุนสำรอง 545.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 258.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 4.6 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: IMF) 

Real GDP Growth   ร้อยละ -1.64  
(ไทย: ร้อยละ -6.1)** 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: Trading Economics) 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ แร่ใยหิน ถ่านหิน ดิน พลังงานน้ำ ป่าไม้ เพชร ทอง เหมืองหิน แป้งโรยตัว 
อุตสาหกรรมหลัก ถ่านหิน เยื่อไม้ น้ำตาล เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้า 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม ยานยนต์ ยา สินค้าโภคภัณฑ์ รถบรรทุก  
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ส่วนผสมของสารแต่งกลิ่น เคมีภัณฑ์ อ้อย เสื้อผ้าสตรี ไม้แปรรูป 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ แอฟริกาใต้ เคนยา ไนจีเรีย โมซัมบิก แทนซาเนีย 

สถิติท่ีสำคัญไทย-เอสวาตินี (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-เอสวาติน ี 5.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 1.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 4.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยขาดดุลการค้า 3.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าสง่ออกของไทย ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ เคมีภัณฑ ์เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม 

กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ(ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้านำเข้าจากเอสวาติน ี เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพท (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน  
การท่องเที่ยว ชาวเอสวาตินีมาไทย 32 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในเอสวาติน ี 2 คน (หญิงไทยสมรสกับชาวเอสวาติน)ี (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงพริเทอเรีย) 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเอสวาตินีประจำประเทศมาเลเซีย 
สำนักงานของไทยที่ดูแลเอสวาติน ี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 
สำนักงานของเอสวาตินทีี่ดูแลไทย  สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเอสวาตินีประจำประเทศไทย (กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักร            

     เอสวาตินีประจำประเทศไทย คือ นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก) / สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเอสวาตินี       
ป   ประจำประเทศมาเลเซีย 
 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ กรกฎาคม 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  


