
 

                                                         

 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต/ (Republic of South Africa) 
  

• เป็นประเทศทีม่ีบทบาทนำทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในแอฟริกา 
• มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคแอฟริกา รองจากไนจีเรีย 
• เป็นประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS และ G20 
• เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกา ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของแอฟริกาใต้ในอาเซียน  
• มีคนไทยพำนักอยูป่ระมาณ 3,500 คน ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา 

ข้อมูลท่ัวไป  
พื้นที ่ 1,219,090 ตารางกิโลเมตร 

(ใหญ่กว่าไทยประมาณ 2.1 เท่า) 
ประธานาธิบดี นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา  (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561) 

(Mr. Matamela Cyril Ramaphosa) (สมัยที่สองเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562) 
เมืองหลวง กรุงพริทอเรีย (Pretoria)                            รมว. กต. ดร. เกรซ นาเลดี มันดีซา พันโดร์ (เขา้รับตำแหน่งเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562)                                                    

(Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor) ประชากร 59.3 ล้านคน (ปี 2563)  
ภาษาราชการ อังกฤษ และภาษาท้องถิ่นอีก 10 ภาษา      วันชาต ิ 27 เมษายน (Freedom Day) 
ศาสนา คริสต์ ร้อยละ 86 อิสลาม ร้อยละ 1.9 

ศาสนาชนเผ่าในแอฟริกา ร้อยละ 5.4 
อื่น ๆ ร้อยละ 1.5 ไม่ระบุ ร้อยละ 5.2              

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย     9 ธันวาคม 2536 
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2563)* 
GDP   301.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ)** 
สกุลเงิน แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) (1 บาท = 0.46 แรนด์แอฟริกาใต้)  

(สถานะ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564) 
GDP per Capita  5,090.72 ดอลลาร์สหรัฐ   

(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ)** 
เงินทุนสำรอง 55.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 258.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 3.22 (ไทย: ร้อยละ -0.85) 

Real GDP Growth   ร้อยละ -6.96 (ไทย: ร้อยละ -6.1)**          อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.30 (ไทย: ร้อยละ 4.39)  
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ทองคำ โครเมียม พลวง ถ่านหิน แร่เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร  

ทองคำขาว ทองแดง เกลือ ก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมหลัก เหมืองแร่ (ทองคำขาว ทอง และโครเมียม) ชิ้นส่วนรถยนต์ งานโลหะ เครื่องจักร สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า  

เคมีภัณฑ ์ปุ๋ย อาหาร การต่อเรือพาณิชย์ 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียม รถยนต์ ทองคำ อุปกรณ์งานถ่ายภาพยนตร์   
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย  
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ทองคำ เพชร ทองคำขาว ยานยนต์ ถ่านหิน  
ตลาดส่งออกที่สำคัญ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี 

สถิติท่ีสำคัญไทย-แอฟริกาใต6 (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-แอฟริกาใต ้ 2,600.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 2,128.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 471.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ    

ไทยได้ดุลการค้า 1,992.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง 

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้านำเข้าจากแอฟริกาใต ้ เคมีภัณฑ ์สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน มีการลงทุนด้านการบริการ ร้านอาหาร สปา และอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์  
การท่องเที่ยว ชาวแอฟริกาใต้มาไทย 11,359 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
นักโทษชาวแอฟริกาใต้ในไทย 22 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) 
คนไทยในแอฟริกาใต ้ ประมาณ 3,500 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงพริทอเรีย) 
การตรวจลงตรา ไทย-แอฟริกาใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ 90 วัน/ธรรมดา 30 วัน 
สำนักงานของไทยในแอฟริกาใต ้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (สถานเอกอัครราชทูต/สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร/สำนักงานพาณิชย์) 
สำนักงานของแอฟริกาใตใ้นไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้

ประจำประเทศไทย (เชียงราย) 
 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ พฤศจิกายน 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 


