
                           

                                                         

 

สาธารณรัฐซิมบับเว (Republic of Zimbabwe) 
 • มีอัญมณี แร่ธาตุ และเป็นแหล่งวัตถุดิบฝ้ายที่สำคัญของไทย  

• ประสบวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง  
• เกิดภาวะเงินเฟ้อ ระบบสาธารณสุขล้มเหลว และยังคงประสบปัญหาโรคอหิวาตกโรค ประชาชนขาด
แคลนอาหารและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไม่พัฒนา  

• เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 โฆษกกองทัพสาธารณรัฐซิมบับเวได้ประกาศแถลงการณ์ผ่านสำนักข่าว
แห่งชาติสาธารณรัฐซิมบับเวว่า กองทัพ นำโดย General Constantino Chiwenga ได้เข้าควบคุมพื้นที่
กรุงฮาราเร รวมทั้ง ควบคุมตัวประธานาธิบดีโรเบิร์ต มูกาเบ และภริยา โดยการเข้าควบคุมกรุงฮาราเรในครั้งนี้ 
ไม่ใช่การรัฐประหารแต่มีเป้าหมายเพื่อนำบุคคลใกล้ชิดประธานาธิบดีซึ่งก่ออาชญากรรมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งที่ผ่านมา บุคคลเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และเมื่อวันที่ 21 
พ.ย. 2560 ประธานาธิบดโีรเบิร์ต มูกาเบ ซึ่ง ณ ตอนนั้น อายุ 93 ปี และอยู่ในอำนาจมาแล้ว 37 ปี 
ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง โดยในวันต่อมาพรรครัฐบาล Zanu-PF ได้แจ้งต่อรัฐสภาเสนอชื่อ 
นายเอมเมอร์ซัน อึมนางากวา อดีตรองประธานาธิบดี ให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่หลังจากประธานาธิบดี 
ซึ่งได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐซิมบับเวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560  

• ผลการเลือกตั้งในปี 2561 นายเอมเมอร์ซัน อึมนางากวา จากพรรค Zanu-PF ชนะการเลือกตั้ง ครองที่นั่งได้ถึง 145 จาก 210 ที่นั่ง  
ข"อมูลท่ัวไป  

พื้นที ่ 390,580 ตารางกิโลเมตร 
(เล็กกว'าไทยเล็กน-อย) 

ประธานาธิบด ี นายเอมเมอร์ซัน ดัมบุดโซ อึมนางากวา (เข้ารับตำแหน่งเม่ือ 26 สิงหาคม 2561) 

(Mr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa) 
เมืองหลวง กรุงฮาราเร (Harare)                            รมว. กต. นาย <รอการถอดชื่อเป็นภาษาไทย>        (เข้ารับตำแหน่งเม่ือ 2 มีนาคม 2564)                    

(Mr. Frederick Musiiwa Makamure Shava) ประชากร 14.86 ล้านคน (ปี 2563) 
ภาษาราชการ อังกฤษ  วันชาต ิ 18 เมษายน 
ศาสนา คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 74.8            วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 4 เมษายน 2528 

โรมันคาทอลิก ร้อยละ 7.3 คริสต์นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 5.3  
ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ 1.5 อิสลาม ร้อยละ 0.5 อื่น ๆ ร้อยละ 0.1 ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 10.5 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2563)* 
GDP   16.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ)** 
สกุลเงิน ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWD) (1 บาท = 11.07 ดอลลาร์ซิมบับเว)  

(สถานะ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) 
GDP per Capita  1,128.21 ดอลลาร์สหรัฐ   

(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ)** 
เงินทุนสำรอง 33.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 258.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 49.4 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: IMF) 

Real GDP Growth   ร้อยละ -๘ (ไทย: ร้อยละ -6.1)**          อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 40 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: Trading Economics) 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ถ่านหิน แร่โครเมียม แร่ใยหิน ทอง นิกเกิล ทองแดง แร่เหล็ก วานาเดียม ลิเธียม ดีบุก ทองคำขาว 
อุตสาหกรรมหลัก เหมืองแร่ (ถ่านหิน ทอง ทองคำขาว ทองแดง นิกเกิล ดีบุก ดินเหนียว สินแร่) เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ซีเมนต์ ปุ๋ย 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร ์ยา รถบรรทุก ข้าวโพด น้ำมันปิโตรเลียม 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย แซมเบีย ฮ่องกง 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ยาสูบ แร่เหล็กและโลหะผสมเหล็ก เพชร แร่โครเมียม น้ำตาลทรายดิบ 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ จีน แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อินเดีย แซมเบีย  

สถิติท่ีสำคัญไทย-ซิมบับเว (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-ซิมบับเว  
  

1๘.๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 16.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า ๒.0๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ไทยไดดุ้ลการค้า 14.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย)์ 

สินค้าส่งออกของไทย ข้าว  เคมีภัณฑ ์ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
สินค้านำเข้าจากซิมบับเว ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม ้ด้ายและเส้นใย เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย)์ 
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน 
การท่องเที่ยว ชาวซิมบับเวมาไทย 64 คน (ข้อมลู: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในซิมบับเว 15 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงพริทอเรีย) 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศมาเลเซีย 
สำนักงานของไทยที่ดูแลซิมบับเว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 
สำนักงานของซิมบับเวที่ดูแลไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย (กงสุลกิตติมศักดิ์ คือ นายเกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ์)  

/ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศมาเลเซีย  

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ กรกฎาคม 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 


