
 

                                                         
 

สาธารณรฐัเซเชลส์ (Republic of Seychelles) 
  มีชายหาดและทะเลท่ีสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวยุโรป โดยเฉพาะในเชิง Eco-tourism  

 ประชากรมีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มีสุขภาพ ความเป็นอยู่และการศึกษาท่ีดี 
 ชาวต่างชาติสามารถซ้ือสัญชาติเซเชลส์ได้ด้วยเงินประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 สายการบิน Air Seychelles เคยมีเท่ียวบินตรงมากรุงเทพฯ แต่ได้ปิดบริการแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 16 
      ก.ค. 2551 เนื่องจากความไม่สะดวกในการขอรับการตรวจลงตรา 
 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกาได้ให้เงินกู้แก่สาธารณรัฐเซเชลล์ เม่ือเดือนธันวาคม 2556 

เป็นจํานวนเงนิ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือช่วยเหลือภาคเอกชน 
 สาธารณรัฐเซเชลส์อยู่ในบริเวณแหล่งปลาทูน่าจงึทําให้มีโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องท่ีใหญ่

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก และมีศักยภาพเป็นแหล่งประมงของไทย 
 สาธารณรัฐเซเชลส์จัดการเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนตุลาคม 2563  

โดยนาย Wavel Ramkalawan ชนะการเลือกต้ังดังกล่าว  
ข้อมูลทั่วไป  

พ้ืนท่ี 455 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 3 ของ
กรุงเทพฯ) พ้ืนท่ีทางทะเล 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร 

ประธานาธิบดี นายเวเวล จอห์น ชาลส์ รัมคาลาวัน (ต้ังแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563) 
(Mr. Wavel John Charles Ramkalawan) 

เมืองหลวง กรุงวิกตอเรีย (Victoria) รมว. กต. นายซีลแว็สทร์ ลูย ราดก็องด์         (ต้ังแต่วันที่ 3 พ.ย. 2563) 
(Mr. Sylvestre Louis Radegonde)           ประชากร 97,625 คน (ปี 2562) 

ภาษาราชการ อังกฤษ Creole วันชาติ 29 มิถุนายน (วันประกาศเอกราช)   
ศาสนา ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๘๒.๓  

นิกายแองกลิกัน ร้อยละ ๖.๔ นิกายอื่น ๆ ร้อยละ ๔.๕  
ศาสนาฮินดู ร้อยละ ๒.๑ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๒.๑  
และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.6 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย   19  กรกฎาคม 2531  
 

ข้อมูลเศรษฐกจิ (ปี 2562)* 
GDP   1.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ไทย: 543.55 พันล้านดอลลาร์สหรฐั) 
สกุลเงิน รูปีเซเชลส์ (SCR) (1 บาท = 0.47 รูปีเซเชลส์) 

(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 
GDP per Capita  17,448.27 ดอลลาร์สหรัฐ   

(ไทย: 7,806.74 ดอลลาร์สหรฐั) 
เงินทุนสํารอง 580.55 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 1.81 (ไทย: ร้อยละ 0.71) 

Real GDP Growth   ร้อยละ 5.31 (ไทย: ร้อยละ 2.36) อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 9.46 (ไทย: ร้อยละ 3.31) 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปลา เนื้อมะพร้าวแห้ง อบเชย 
อุตสาหกรรมหลัก ประมง ท่องเท่ียว การแปรรูปมะพร้าวและวานิลลา เชือกเส้นใยมะพร้าว การต่อเรือ การพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองด่ืม 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ ปลาแช่แข็ง เรือ เคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยาน เคร่ืองหมุนเหวี่ยง สายพานยางดํา 
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ สเปน ฝร่ังเศส สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง แอฟริกาใต ้ 
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ เนื้อปลาแปรรูป ปลาแช่แข็ง เคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยาน เรือ น้ํามันปิโตรเลียม  
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร มอริเชียส สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น 

สถิตทิีส่ําคญัไทย-เซเชลส์ (ป ี2563) 
มูลค่าการค้าไทย-เซเชลส์ 34.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 11.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 22.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยขาดดุลการค้า 10.80 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคร่ืองนุ่งห่ม กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้านําเข้าจากเซเชลส์ สัตว์น้ําสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

การแพทย์ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทําพันธ์ุ สิ่งพิมพ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน บริษัท Thai Union Frozen (TUF) ถือหุ้นในโรงงานทูน่ากระป๋องร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐเซเชลส์ และธุรกิจโรงแรมใน 

สาธารณรัฐเซเชลส์ท่ีเครือ Minor Group เข้าร่วมกิจการโดยใช ้brand ไทย  
การท่องเที่ยว ชาวเซเชลส์มาไทย 371 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในเซเชลส์ 87 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี) 
การตรวจลงตรา หนังสือเดินทางไทยทุกประเภทได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลา 30 วัน 
สํานักงานของไทยในเซเชลส์ สถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจําสาธารณรัฐเซเชลส์ (กงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจําสาธารณรัฐเซเชลส์  

คือ นายโจ ชุง ฟาเอ (Mr. Joe Chung-Faye) / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 
สํานักงานของเซเชลส์ท่ีดูแลไทย สถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเซเชลส์ประจําประเทศไทย (กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเซเชลส์ประจําประเทศไทย  

คือ นายชาญชัย กรรณสูต) / สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเชลส์ประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank 


