
 

                                                         

 

สาธารณรัฐมาดากัสการ+ (Republic of Madagascar) 
 • เป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากเกาะกรีนแลนด์ นิวกินี และบอร์เนียว 

• มีสมญานามว่า “Red Island” (พื้นที่เป็นดินสีแดง) / “Eighth Continent” (โดดเด่นทางนิเวศวิทยา) 
• เป็นแหล่งอัญมณีขนาดใหญ่ของโลกและเป็นแหล่งพลอยดิบสำคัญของไทย 
• เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 มาดากัสการ์จัดให้มีการเลือกตั้ง ปธน. รอบแรก แต่ไม่มีผู้สมัครได้คะแนนเสียงเกิน
ร้อยละ 50 จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ผลปรากฏว่า นาย Andry Nirina 
Rajoelina จากพรรค MAPAR เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ปธน. มาดากัสการ์ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 55.66    

ข"อมูลท่ัวไป  
พื้นที ่ 592,000 ตารางกิโลเมตร 

(มีขนาดใกล,เคียงกับไทย)   
ประธานาธิบด ี นายอันดรี นีรีนา ราโจเอลีนา            (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 19 มกราคม 2562) 

(Mr. Andry Nirina Rajoelina) 
เมืองหลวง กรุงอันตานานาริโว (Antananarivo) นายกรัฐมนตรี นายคริสตีย็อง ลูย อึนเซย์               (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 21 มกราคม 2562)  

(Mr. Christian Louis Ntsay)   ประชากร 27.69 ล้านคน (ปี 2563) 
ภาษาราชการ อังกฤษ ฝรั่งเศส และมาลากาซี   รมว. กต. นายจาโคบา ลีวา เตฮินดราซานารีเวโล (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 29 มกราคม 2563) 

(Mr. Djacoba Liva Tehindrazanarivelo)         ศาสนา ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ 52  
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 41  
อื่นๆ ร้อยละ 7 

วันชาต ิ 26 มิถนุายน 
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย   30 พฤศจิกายน 2533 
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2563)* 

GDP   13.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ)** 

สกุลเงิน อาเรียรีมาดากัสการ์ (MGA) (1 บาท = 120.71 อาเรียรีมาดากัสการ์)  
(สถานะ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) 

GDP per Capita  495.49 ดอลลาร์สหรัฐ   
(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ)** 

เงินทุนสำรอง 1.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 258.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 5.4 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: IMF) 

Real GDP Growth   ร้อยละ -4.2 (ไทย: ร้อยละ -6.1)**          อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 9.5 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: Trading Economics) 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ แกรไฟต์ โครไมท์ ถ่านหิน บ็อกไซต์ เกลือ แร่ควอตซ์ น้ำมันดิน อัญมณี ไมกา ปลา พลังน้ำ 
อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเล สบู่ โรงกลั่นเบียร์ ฟอกหนัง น้ำตาล สิ่งทอ เครื่องแก้ว ซีเมนต์ โรงงานอะไหล่รถยนต์ กระดาษ  

ปิโตรเลียม การท่องเที่ยว การทำเหมือง 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม ข้าว รถบรรทุก น้ำมันปาล์ม ยา 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน ฝรั่งเศส อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาใต้  
สินค้าส่งออกที่สำคัญ วานิลลา นิกเกิล กานพล ูเสื้อกันหนาว โคบอลต ์ 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมน ีจีน ญี่ปุ่น  

สถิติท่ีสำคัญไทย-มาดากัสการ< (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-มาดากัสการ์  36.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 22.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 13.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยไดดุ้ลการค้า 9.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เคมีภัณฑ ์เม็ดพลาสติก (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้านำเข้าจากมาดากัสการ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำแท่ง สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ปุ๋ย และยากำจัด

ศัตรูพืชและสัตว ์สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน ปัจจุบันมีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยมีความร่วมมือด้านการลงทุนกับสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ได้แก่ ปตท. สผ. (ขุดสำรวจถ่านหิน) 

และอิตาเลียนไทยฯ (ขุดสำรวจถ่านหินและโครงสร้างพื้นฐาน) 
การท่องเที่ยว ชาวมาลากาซีเดินทางมาไทย 239 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในมาดากัสการ์ ส่วนใหญ่เป็นวิศวกร แรงงานและนักธุรกิจ (ในกรุงอันตานานาริโว พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ซื้อขายพลอย)  
การตรวจลงตรา visa on arrival   
สำนักงานของไทยที่ดูแลมาดากัสการ์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย  
สำนักงานของมาดากัสการ์ที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาดากัสการ์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ กรกฎาคม 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 


