
           
 

                                                         

 

ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of Lesotho) 
 • เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ถูกล้อมรอบโดยประเทศแอฟริกาใต ้ประชาชนส่วนใหญ ่

ของประเทศยังคงยากจน 
• เศรษฐกิจของราชอาณาจักรเลโซโทพึ่งพาประเทศแอฟริกาใต้เป็นหลัก รายได้หลักของ 
ราชอาณาจักรเลโซโทมาจากการส่งออกน้ำไปยังประเทศแอฟริกาใต้ อุตสาหกรรมหลัก 
ของประเทศ คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

• การปกครอง สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เป็นประมุขของรัฐ แต่ทรงไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติ 
และบริหาร หัวหน้ารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
แบบหลายพรรคการเมือง  

• สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีฯ เสด็จฯ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
เมื่อปี 2549   

• สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เสด็จฯ เยือนไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที ่2 พ.ย. 2559 

• สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีฯ เสด็จฯ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง  
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 

ข"อมูลท่ัวไป  
พื้นที ่ 30,344  ตารางกิโลเมตร 

(เล็กกว่าไทยประมาณ 17 เท่า) 
ประธานาธิบด ี สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่สาม 

(H.M. King Letsie III) 
เมืองหลวง กรุงมาเซรู (Maseru) นายกรัฐมนตรี นายโมเอเกซ ีมาโจโร               (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 20 พ.ค. 2563) 

(Mr. Moeketsi Majoro) ประชากร 2.14 ล้านคน (ปี 2563) 
ภาษาราชการ อังกฤษ และ Sesotho รมว. กต. นางมัตเชโป โมลีเซ-รามาโกอาเอ     (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 21 พ.ค. 2563)  

(Mrs. ‘Matšepo Molise-Ramakoae)                          ศาสนา คริสต์นิกายโปรเตสแตนท ์ร้อยละ 47.8 
นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 39.3  
นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 9.1 ไม่นับถือ ร้อยละ 2.4 
ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1.4 

วันชาต ิ 4 ตุลาคม  
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย  17 เมษายน 2532  

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2563)* 
GDP   1.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ)** 
สกุลเงิน โลตีเลโซโท (LSL) (1 บาท = 0.44 โลตีเลโซโท)             

(สถานะ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564) 
GDP per Capita  861.01 ดอลลาร์สหรัฐ  

(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ)**  
เงินทุนสำรอง 774.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2562) 

(ไทย: 258.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 4.9 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: IMF) 

Real GDP Growth   ร้อยละ -11.06 (ไทย: ร้อยละ -6.1)**          อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๓.5 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: Trading Economics ) 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ น้ำ พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ เพชร ทราย ดิน หินสำหรับการก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมหลัก อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย หัตถกรรม ก่อสร้าง การท่องเที่ยว 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ยารักษาโรค น้ำมันปิโตรเลียม  
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ เสื้อผ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า รองเท้า ธัญพืช เพชร 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา สวาซิแลนด์ เยอรมน ีแคนาดา 

สถิติที่สำคัญไทย-เลโซโท (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-เลโซโท 1.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 1.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ไทยนำเข้า 0.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยได้ดุลการค้า 1.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย เคมีภัณฑ ์ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เภสัภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้านำเข้าจากเลโซโท เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทอง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ทำจาก

พลาสติก ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน กลุ่ม Minor Hotel Group ของไทย ลงทุนในกิจการโรงแรม 2 แห่ง ที่กรุงมาเซรู คือ Avani Lesotho  

และ Avani Maseru  
การทอ่งเที่ยว ชาวเลโซโทมาไทย 10 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในเลโซโท 4 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงพริทอเรีย) 
นักโทษชาวเลโซโทในไทย 4 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย 
สำนักงานของไทยในเลโซโท สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย 
สำนักงานของเลโซโทในไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย (กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโท  

ประจำประเทศไทย คือ นายอภิชาติ สุดแสวง) / สถานเอกอัครราชทูตเลโซโทประจำประเทศมาเลเซีย 
กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ กรกฎาคม 2564 

*ข้อมูลจาก World Bank  
**ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 


