
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (The Republic of South Africa) 

 

1.  เป็น Regional Power มีบทบาทนําในภมิูภาคทัง้ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
2.  เป็นคูค้่าอนัดบั 1 ของไทยในทวีปแอฟริกา 

3.  ไทยขึน้เป็นคูค้่าอนัดบั 1 ของ อฟต ในอาเซียน ตัง้แตปี่ 2547 (เดิม คือ มาเลเซีย) 
4.  มีเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-โจฮนัเนสเบิร์ก 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ โดยเคร่ืองบินของบริษัทการบินไทย  
5.  แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลก (FIFA World Cup 2010) 
6.  แอฟริกาใต้เป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี 2009 -2013 
7.  ปัจจบุนัแอฟริกาใต้มีโรงไฟฟ้าพลงันิวเคลียร์เพียงประเทศเดียวในทวีปแอฟริกา และมีปริมาณแร่ 
      ยเูรเนียมสํารองอนัดบั 4 ของโลก 

ข้อมูลทั่วไป  
1,219,090 ตารางกิโลเมตร (ไทย 513, 120 ตารางกิโลเมตร)  Mr. Jacob Zuma  ประมขุของรัฐ พืน้ที่  ประธานาธิบดี 

กรุงพริทอเรีย (Pretoria) Kgalema Motlanthe เมืองหลวง รอง ปธน.  

49.22 ล้านคน  (2552)                                                                                                รมว.กต.                 Ms. Maite Nkoana-Mashabane            ประชากร 

 

ภาษาราชการ 11 ภาษา (องักฤษ  Afrikaans และภาษาท้องถ่ินเช่น Zulu และ Xhosa)   วันชาต ิ 27  เมษายน 
ศาสนา   Zion Christian 11.1%  Pentacostal/Charismatic 8.2%  Catholic 7.1% 
Methodist 6.8%  อิสลาม 1.5%  คริสต์นิกายอ่ืนๆ 46.5%  อ่ืนๆ 3.7%  ไมมี่ศาสนา 15.1% 

วันสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการกงสุลกับไทย    9 มีค. 2535 
วันสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทตูกับไทย       9 ธค. 2536 

ข้อมูลเศรษฐกจิ (ปี 2553) 
สกุลเงนิ GDP (nominal)  357.3 พนัล้าน USD (ไทย 318.9 พนัล้าน USD) South Africa Rand (1 ZAR ประมาณ 4.42 บาท)        

GDP per Capita  10,100 USD (ไทย 8,700 USD)    เงนิทุนสาํรอง 45.52 พนัล้าน USD (ไทย 176.10 พนัล้าน USD) 
Real GDP Growth   2.8% (ไทย 7.8%)     อัตราเงนิเฟ้อ 4.5% (ไทย 3.3%)   
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ทองคํา โครเมียม ถ่านหิน พลวง แร่เหลก็ แมงกานีส นิกเคิล ฟอสเฟต ยเูรเนียม ดีบกุ อญัมณี เพชร ทองคําขาว ทองแดง  

เหมืองแร่ (ทองคําขาว ทอง และโครเมียม) ชิน้สว่นรถยนต์ งานโลหะ เคร่ืองจกัร สิง่ทอ เหลก็และ เหลก็กล้า เคมีภณัฑ์ ปุ๋ ย อาหาร   อุตสาหกรรมหลัก 

สนิค้าส่งออกที่สาํคัญ ทองคํา เพชร ทองคําขาว เหลก็และแร่อ่ืนๆ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ตลาดส่งออกที่สาํคัญ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี  สหราชอาณาจกัร จีน เนเธอร์แลนด์ 
สนิค้านําเข้าที่สาํคัญ เคร่ืองจกัรกลและชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกล  เคมีภณัฑ์  ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม อปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาหาร 
ตลาดนําเข้าที่สาํคัญ เยอรมนี  จีน  สหรัฐอเมริกา ซาอดิุอาระเบีย ญ่ีปุ่ น สหราชอาณาจกัร 

สถติทิี่สาํคัญไทย-แอฟริกาใต้ (ปี 2553) 
มลูคา่การค้ารวม 2,283.33 ล้าน USD  ไทยสง่ออก 1,760.12 ล้าน USD (+21.81% จากปี 52)  นําเข้า 523.20 ล้าน 
USD (+30.16% จากปี 52) ไทยได้ดลุการค้า 1,236.92 ล้าน USD (ข้อมูลจาก สนง.สคร. กรุงพริทอเรีย) 

มูลค่าการค้าไทย-แอฟริกาใต้ 
(ขอ้มูล สนง.สคร. กรุงพริทอเรีย) 

รถยนต์/สว่นประกอบ ข้าว เคร่ืองรับวิทยโุทรทศัน์/สว่นประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลติภณัฑ์ยาง 
เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบู เมด็พลาสติก  

สนิค้าส่งออกของไทย 
(ขอ้มูล สนง.สคร. กรุงพริทอเรีย) 

สนิค้านําเข้าจากแอฟริกาใต้ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ สนิแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ ถ่านหิน 
เคร่ืองอญัมณี เงินแทง่และทองคํา เคมีภณัฑ์  (ขอ้มูล สนง.สคร. กรุงพริทอเรีย) 
ยงัมีน้อย ภาคธุรกิจท่ีมีศกัยภาพตอ่การลงทนุ ได้แก่ การทอ่งเท่ียวและบริการ โรงแรม การก่อสร้าง การลงทุน 
ชาวแอฟริกาใต้มาไทย ~ 53,000 คน  (2553)  การท่องเที่ยว 
ชาวไทยไปแอฟริกาใต้ ~ 7,000 คน  (2553)  
ประมาณ 2,400 คน (ขึน้อยูก่บัฤดกูารจ้างงาน) สว่นใหญ่เป็นหญิงไทยขายบริการ  แรงงานก่อสร้างมีฝีมือ  คูส่มรสกบัชาว คนไทยในแอฟริกาใต้ 
ตา่งชาติ ผู้ประกอบการร้านอาหารร้านอาหาร และนกัเรียนไทยมสุลมิ (ซึง่กําลงัศกึษาอยูใ่นแอฟริกาใต้ประมาณ 130 คน) 

  การตรวจลงตราเข้าแอฟริกาใต้  ไทย-แอฟริกาใต้ยกเว้นการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางทตู ราชการ (90 วนั) ธรรมดา (30 วนั) 

สาํนักงานของไทยที่ดูแลแอฟริกาใต้ สอท. ณ กรุงพริทอเรีย 
สาํนักงานของแอฟริกาใต้ที่ดูแลไทย สอท.แอฟริกาใต้ประจําประเทศไทย / สถานกงสลุแอฟริกาใต้ จ.เชียงราย (กสม คือนายแสวง เครือวิวฒันกลุ)  

ข้อมลูเศรษฐกิจจาก www.cia.gov                                      สอท ณ กรุงพริทอเรีย     มิถนุายน 2554 

http://www.cia.gov/

