
 

                                             

สาธารณรัฐมอริเชียส (Republic of Mauritius) 
 • เป็นประเทศเกาะภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย มีทะเลและ หาดทราย

งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก 
• เป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ และตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสระหว่างปี 2253 - 2353 ก่อนที่
อังกฤษจะเข้ามาปกครอง โดยฝรั่งเศสได้ยอมแพ้ในปี 2353 ภายใต้เงื่อนไขให้ประชาชนใช้ภาษาและ
กฎหมายของฝรั่งเศสในการดำรงชีวิตตามเดิม ทำให้ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาฝรั่งเศส 
ในการดำรงชีวิต  

• มีเสถียรภาพทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและมีความปรองดองระหว่างเชื้อชาติสูง (Racial 
Harmony) ประชากรประกอบด้วยคนเชื้อสาย อินเดีย แอฟริกา และยุโรป 

• ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ มาจากการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้รับรองผลการเลือกตั้ง (มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี) สำหรับอำนาจการบริหารประเทศ 
เป็นของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
•  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 เสด็จฯ เยือนมอริเชียสเป็นการส่วนพระองค ์เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 
ข"อมูลท่ัวไป  

พื้นที ่ 2,040 ตารางกิโลเมตร 
(ใหญ%กว%ากรุงเทพฯ เล็กน4อย)  

ประธานาธิบด ี นายปฤถวีราชสิงห์ รูปัน            (เข้ารับตำแหน่งเม่ือ 2 ธันวาคม 2562) 
(Mr. Prithvirajsing Roopun) 

เมืองหลวง กรุงพอร์ตหลุยส์ (Port Louis) นายกรัฐมนตร ี นายพราวินด์ คมูาร์ จุกเนาท์  (เข้ารับตำแหน่งเม่ือ 24 มกราคม 2560) 

(Mr. Pravind Kumar Jugnauth) (สมัยท่ีสองเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2562) ประชากร 1.26 ล้านคน (ปี 2563) 
ภาษาราชการ อังกฤษ  รมว. กต. นาย <รอการถอดชื่อเป็นภาษาไทย> (เข้ารับตำแหน่งเม่ือ 6 

กุมภาพันธ์ 2564) 

(Mr. Alan Ganoo) 
ศาสนา ฮินดู ร้อยละ 48.5 คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 

26.3 นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 6.4 อิสลาม ร้อยละ 17.3 
ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.6 ไม่นับถือ ร้อยละ 0.7  
ไม่ระบุ ร้อยละ 0.2 

วันชาต  ิ 12 มีนาคม 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 22 มกราคม 2522       

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2563)* 
GDP   10.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ)** 
สกุลเงิน รูปีมอริเชียส (MUR) (1 บาท = 1.31รูปีมอริเชียส)  

(สถานะ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) 
GDP per Capita  8,622.68 ดอลลาร์สหรัฐ   

(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ)** 
เงินทุนสำรอง 7.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 258.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 4 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: IMF) 

Real GDP Growth   ร้อยละ -14.87 (ไทย: ร้อยละ -6.1)**          อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.85 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: Trading Economics) 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ อุดมด้วยทรัพยากรประมง พื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปอาหาร (โดยเฉพาะการฟอกน้ำตาล) สิ่งทอ เสื้อผ้า เหมืองแร่ เคมีภัณฑ์  โลหะภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักร 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม เนื้อปลาแช่แข็ง รถยนต์ อากาศยาน ถ่านไม ้
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน อินเดีย ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ เนื้อปลาแปรรูป น้ำตาลทรายดิบ เสื้อผ้าและสิ่งทอ เสื้อยืด น้ำมันปิโตรเลียม 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แซมเบีย แอฟริกาใต้  

สถิติท่ีสำคัญไทย-มอริเชียส (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-มอริเชียส 58.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 50.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 8.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยไดดุ้ลการค้า 41.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   

เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้านำเข้าจากมอริเชียส สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องประดับอัญมณี 

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)  
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนของไทยในมอริเชียส 
การท่องเที่ยว ชาวมอริเชียสมาไทย 1,150 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในมอริเชียส 30 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงพริทอเรีย) 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศมาเลเซีย 
สำนักงานของไทยในมอริเชียส สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐมอริเชียส (กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐมอริเชียส  

คือ นาย Andrew Seksum) / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย   
สำนักงานของมอริเชียสที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศมาเลเซีย 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ กรกฎาคม 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 


