
 

                                                         

สาธารณรัฐนามิเบีย (Republic of Namibia) 
 •  อดีตอาณานิคมของเยอรมนี และต่อมาอยู่ใต้การดูแลของแอฟริกาใต้ จนกระทั่งปี 2533 

•  อุดมด้วยแร่ธาตุ และอัญมณีต่าง ๆ ได้แก่ เพชร ทองแดง ทองคำ สังกะสี ตะกั่ว ยูเรเนียม และพลอย  
• ตั้งแต่ได้รับเอกราช รัฐบาลภายใต้การนำของพรรค South West Africa People’s Organisation (SWAPO)  
มีเสถียรภาพมาก อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาวุโสบางส่วนของพรรคฯ ได้แยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่
คือ พรรค Rally for Democracy and Progress (RDP) เมื่อปลายป ี2550 ทำให้เกิดพรรคฝ่ายค้าน 
ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง 

• มกีารเลือกตั้งทั่วไปล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผลปรากฏว่า นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ 
      (Mr. Hage Gottfried Geingob) ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2  

ข"อมูลท่ัวไป  
พื้นที ่ ๘๒๔,๒๖๙ ตารางกิโลเมตร  

(ใหญ่กว่าไทยประมาณ 1.6 เท่า) 
ประธานาธิบด ี นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ     (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 21 มีนาคม 2558) 

(Mr. Hage Gottfried Geingob) 
เมืองหลวง กรุงวินด์ฮุก (Windhoek) นายกรัฐมนตรี

  
นางซารา คูกอนเกลวา-อามาดิลา (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 21 มีนาคม 2558) 
(Mrs. Saara Kuugongelwa-Amadhila) ประชากร 2.54 ล้านคน (ปี 2563) 

ภาษาราชการ อังกฤษ และภาษาอื่น ๆ เช่น แอฟริคานส์  
เยอรมัน Oshivambo Herero และ Nama 

รมว. กต. นางเนทุมโบ นนัด-ีอึนไดต์วะฮ์     (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 4 ธันวาคม 2555) 
(Mrs. Netumbo Nandi-Ndaitwah) 

ศาสนา ศาสนาครสิต์ นิกายลูเธอรัน ร้อยละ ๕๐  
นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 40  
ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ 1๐ 

วันชาต  ิ 21 มีนาคม 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย   6 พฤศจิกายน 2533 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2563)* 
GDP   10.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ)** 
สกุลเงิน ดอลลาร์นามิเบีย (NAD) (1 บาท = 0.44 ดอลลาร์นามิเบีย) 

(สถานะ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) 
GDP per Capita  4,211.05 ดอลลาร์สหรัฐ   

(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ)** 
เงินทุนสำรอง 2.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 258.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 3.4 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: IMF) 

Real GDP Growth   ร้อยละ -7.98 (ไทย: ร้อยละ -6.1)**          อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: Trading Economics) 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ เพชร ทองแดง ยูเรเนียม ทองคำ เงิน ตะกั่ว ดีบุก ลิเธียม แคดเมียม แร่ทังสเตน สังกะส ีเกลือ พลังงานน้ำ ปลา ถ่านหิน แร่เหล็ก 
อุตสาหกรรมหลัก เนื้อบรรจุกระป๋อง ปลาแปรรูป พาสต้า ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เหมืองแร่ (เพชร ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เงิน ทังสเตน ยูเรเนียม ทองแดง) 
สินค้านำเข้าที่สำคญั น้ำมันปิโตรเลียม เพชร ทองแดงดิบ แร่ทองแดง เรือ 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ แอฟริกาใต้ บอตสวานา แซมเบีย จีน 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ เพชร ทองแดง ทอง ยูเรเนียม ปลาแช่แข็ง เคมี สัตว์ เนื้อ ผลไม้และถั่ว 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ บอตสวานา แซมเบีย     

สถิติท่ีสำคัญไทย-นามิเบีย (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-นามิเบีย 25.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 8.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 16.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยขาดดุลการค้า 8.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทออื่น ๆ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)  
สินค้านำเข้าจากนามิเบีย เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สัตว์น้ำสด แช่เย็น 

แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน 
การท่องเที่ยว ชาวนามิเบียมาไทย 113 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
นักโทษชาวนามิเบียในไทย 1 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) 
คนไทยในนามิเบีย 18 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงพริทอเรีย) 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนามิเบียประจำประเทศมาเลเซีย 
สำนักงานของไทยในนามิเบีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐนามิเบีย    

(กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐนามิเบีย คือ Dr. Gabriel Uahengo) 
สำนักงานของนามิเบียในไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนามิเบียประจำประเทศไทย (กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนามิเบียประจำประเทศไทย  

คือ นางนลินี ทวีสิน) / สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐนามิเบียประจำประเทศมาเลเซยี 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ กรกฎาคม 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 


