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• อดีตอาณานิคมเยอรมนี อุดมดวยทรัพยากรและอัญมณีตางๆ เชน เพชร ทองแดง ทองคํา 

สังกะสี ตะกั่ว ยูเรเนียม และพลอย คูคาสําคัญ คือ  แอฟริกาใต 

• ตั้งแตไดรับเอกราช  รัฐบาลภายใตการนําของพรรค  SWAPO (South West Africa People’s 

Organisation) มีเสถียรภาพมาก  อยางไรก็ตาม สมาชิกอาวุโสบางสวนของพรรค ฯ ไดแยกตัว

ออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม คือ พรรค  RDP (Rally  for Democracy and Progress)  เมื่อ

ปลายป 2550  ทําใหเกิดพรรคฝายคานที่คอนขางเขมแข็ง  

• ไทยเปน 1 ใน 27 ประเทศที่สงคณะสังเกตการณการเลือกตั้ง ไปชวยควบคุมดูแลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญของนามิเบีย เม่ือเดือน พ.ย. 2532 (1989) ตามคําขอของ UN 

ขอมูลทั่วไป  
824,269 ตารางกิโลเมตร  ประธานาธิบดี นาย ฮิฟเกพุนเย โพฮัมบา พ้ืนที ่

(ใหญกวาไทยประมาณ 1.6 เทา)  (Hifikepunye Lucas Pohamba) 
นาย นาฮาส กิเดียน อังกูลา กรุงวินดฮุก (Windhoek) เมืองหลวง นายกรัฐมนตรี

ประชากร 2.3 ลานคน (2554)  (Nahas Gideon Angula) 
ภาษาราชการ อังกฤษและเยอรมัน      รมว.กต. นาย อูโทนี เดเนียล นูโจมา 

ศาสนา คริสต 80-90% ความเชื่อดั้งเดิม 10-20%    (Utoni Daniel Nujoma) 

  วันชาติ 21 มีนาคม 

  วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย   6 พฤศจิกายน  2533  

ขอมูลเศรษฐกิจ (2554) 
GDP   12.51 พันลาน USD (ไทย: 345.6 พันลาน USD) สกุลเงิน ดอลลารนามิเบีย  (NAD) (1 NAD = 3.73  บาท) (สถานะ ณ วันที่ 17 ก.ย. 55) 

GDP per Capita  7,033.0 USD  (ไทย: 5,112.0 USD)  เงินทนุสํารอง 1.75 พันลาน USD (ไทย: 175.4 พันลาน USD(2555)) 

Real GDP Growth   รอยละ 4.9 (ไทย: รอยละ 0.1 )  อัตราเงินเฟอ รอยละ 5.4  (ไทย: รอยละ 3.8 ) 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ เพชร ทองแดง ยูเรเนียม ทอง เงิน ตะกั่ว ดีบุก ลิเธียม แคดเมียม แรทังสเตน สังกะสี เกลือ  พลังงานน้ํา ปลา 

อุตสาหกรรมหลัก เนื้อบรรจุกระปอง ปลาแปรรูป ผลิตภัณฑนม เหมืองแร (เพชร ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เงิน ทังสเตน ยูเรเนียม ทองแดง) 

สินคานําเขาที่สําคัญ อาหาร ผลิตภัณฑปโตรเลียมและเชื้อเพลิง เครื่องจักรและอุปกรณ เคมีภัณฑ 

ตลาดนาํเขาที่สําคัญ แอฟริกาใต  สหรัฐอเมริกา     

สินคาสงออกทีสํ่าคัญ เพชร  ทองแดง ทอง สังกะสี ตะกั่ว ยูเรเนียม  ปศุสัตว ปลาแปรรูป หนังแกะคาราคัล 

ตลาดสงออกทีสํ่าคัญ แอฟริกาใต  สหรัฐอเมริกา    
สถิติที่สาํคัญไทย-นามิเบีย (มกราคม – กรกฎาคม 2555) 

มูลคาการคาไทย-นามิเบีย 5.22 ลาน USD (ไทยสงออก 4.29 ลาน USD ไทยนําเขา  0.93 ลาน USD ไทยไดดุลการคา 3.36 ลาน USD) 

สินคาสงออกของไทย รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ขาว น้ําตาลทราย เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกล  

สินคานําเขาจากนามิเบีย สัตวน้ําสด แชเย็น แชแขง็ แปรรูปและกึ่ง สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 

การลงทุน  ยังไมมีการลงทุนระหวางกัน 

การทองเที่ยว ชาวนามิเบียมาไทย 546 คน (2554) 

คนไทยในนามิเบีย  ไมมี 

การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจตราตามปกติไดที่สถานเอกอัครราชทูตนามิเบียประจํามาเลเซีย / ขอขอมูลไดที่กรุงเทพฯ (สถานกงสุล) 

สํานักงานของไทยในนามิเบีย ณ กรุงวินดฮุก (สถานกงสุล) (กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจํานามิเบีย คือ  Dr.  Gabriel Uahengo) /  

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย 

สํานักงานของนามิเบียในไทย กรุงเทพฯ (สถานกงสุล) (กงสุลกิตติมศักดิ์นามิเบียประจําไทย คือ  นาง นลินี ทวีสิน) / 

สถานเอกอัครราชทูตนามิเบียประจํามาเลเซีย                                                                     กองแอฟริกา กรมเอเชียใตฯ  กันยายน 2555 

    


	                                       สาธารณรัฐนามิเบีย (Republic of Namibia)

