
                                  

                                                         
 

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia) 
  เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกา เนื่องจากเป็นท่ีต้ังของสํานักงาน AU  

 มีความขัดแย้งเร่ืองพรมแดนกับเอริเทรีย ทําสงครามยืดเย้ือช่วงปี 2541-2543 ปัจจุบนัสงครามได้ยุติลง  
แต่ยังคงมีความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ 

 Ethiopian Airlines มีเท่ียวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-แอดดิสอาบาบา 7 เท่ียวต่อสัปดาห์ 
 ชาวเอธิโอเปียนิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในทวีปแอฟริกา  

และปัจจุบันมีผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนของไทยจํานวน 5 แห่ง  
 เม่ือปี 2507 ไทยได้เปิด สอท. ณ กรุงแอดดิสอาบาบา แต่ต่อมาในปี 2524  ไทยได้ปิด สอท. ณ กรุงแอดดิสอาบาบาลง 

เนื่องจากความไม่สงบภายในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 
 ได้รับสมญานามว่าเป็น  Newest Lion Economy of Africa และ Emerging Lion Economy of Africa 
 เม่ือวันท่ี 16 ก.พ. 2561 ครม. แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประกาศภาวะฉุกเฉิน 

เป็นเวลา 6 เดือน หลังอดีต นรม. แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียย่ืนใบลาออกจากตําแหน่ง 
เพียงหนึ่งวันก่อนหน้า โดยล่าสุด นายอาบี อาห์เหม็ด อาลี ได้สาบานตนเข้ารับตําแหนง่ นรม. คนใหม่แล้ว 

ข้อมูลทัว่ไป  
พ้ืนท่ี 1,221,900 ตารางกิโลเมตร  

(มีขนาดเป็น 2 เท่าของไทย)   
ประธานาธิบดี นางซาห์เล-เวิร์ก ซูว์เด          (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 25 ตุลาคม 2561) 

(Ms. Sahle-Work Zewde) 
เมืองหลวง กรุงแอดดิสอาบาบา (Addis Ababa) นายกรัฐมนตรี นายอะบีย์ อะห์มัด              (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 4 เมษายน 2561) 

(Mr. Abiy Ahmed)               ประชากร 112.07 ล้านคน (ปี 2562)  
ภาษาราชการ Ahmaric, Oromigna, Tigrigna, อังกฤษ    รมว. กต. นายเดเมกา เมกอนเนน ฮัสเซน (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 4 พฤศจิกายน 2563) 

(Mr. Demeke Mekonnen Hassen) ศาสนา คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 50.6 
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 10.2       
อิสลาม ร้อยละ 32.8 ความเชื่อด้ังเดิม  
ร้อยละ 4.6 อ่ืนๆ ร้อยละ 1.8 

วันชาติ 28 พฤษภาคม  
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 10 เมษายน 2507  
 

ข้อมูลเศรษฐกจิ (ปี 2562)* 
GDP   95.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ไทย: 543.55 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)     
สกุลเงิน เบอร์เอธิโอเปีย (ETB) (1 บาท = 1.40 เบอร์เอธิโอเปีย)  

(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 
GDP per Capita  855.76 ดอลลาร์สหรัฐ  

(ไทย: 7,806.74 ดอลลาร์สหรฐั) 
เงินทุนสํารอง 2.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 19.7 (ปี 2564) (ไทย: ร้อยละ 0.71) 

Real GDP Growth   ร้อยละ 8.36 (ไทย: ร้อยละ 2.36)   อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 7 (ปี 2563) (ไทย: ร้อยละ 3.31)** 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทองคํา แพลทินัม ทองแดง โปแตช ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ํา 
อุตสาหกรรมหลัก การแปรรูปอาหาร เคร่ืองด่ืม สิ่งทอ เคร่ืองหนัง เคมีภัณฑ์ การแปรรูปโลหะ ซีเมนต์ 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ เคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอร์และอากาศยาน เคร่ืองกังหันก๊าซ ยารักษาโรค ธัญพืช  
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ จีน ฝร่ังเศส อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี เยอรมนี  
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ กาแฟ เมล็ดพืชน้ํามัน ไม้ตัดดอก ผักอบแห้ง เนื้อแกะและแพะ ทองคํา  
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ จีน สหรฐัอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

สถิตทิีส่าํคญัไทย-เอธิโอเปยี (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย-เอธิโอเปีย 56.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 54.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 2.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ไทยได้ดุลการค้า 51.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย ผ้าผืน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ํามันสําเร็จรูป ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้านําเข้าจากเอธิโอเปีย เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทอง สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสตัว์ เสื้อผ้าสําเรจ็รูป ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีทํา

จากผัก ผลไม้ ผลติภัณฑ์ สิ่งทออ่ืน ๆ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน 
การท่องเที่ยว ชาวเอธิโอเปียเดินทางมาไทย ๒,๑๓๔ คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ป ี2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในเอธิโอเปีย 19 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี) 
นักโทษชาวเอธิโอเปียในไทย  22 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) 
การตรวจลงตรา online visa/ ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 

ประจําสาธารณรัฐอินเดีย 
สํานักงานของไทยท่ีดูแล
เอธิโอเปีย 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี (มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ปี 2559) 

สํานักงานของเอธิโอเปียในไทย สถานกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจําประเทศไทย (นายชนินทร์ เย็นสุดใจ                
ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจําประเทศไทย) /  
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจําสาธารณรัฐอินเดีย 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564  
*ข้อมูลจาก World Bank / **ข้อมูลจาก Trading Economics 


