
 

                                                         
 

สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (Republic of South Sudan) 

 

 แยกตัวเป็นเอกราชจากซูดานเม่ือวันท่ี 9 ก.ค. 2554 เนื่องจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม และศาสนา ซ่ึงทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2 ล้านคน และพลัดถ่ิน 4 ล้านคน  
จนองค์กรระหว่างประเทศต้องเข้ามาดูแลรักษาสันติภาพ  

 ไทยรับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเม่ือวันท่ี 6 ก.ย. 2554 และได้สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกัน เม่ือวันท่ี 5 ธ.ค. 2556 

 มีแหล่งน้ํามันดิบสํารองสูง คาดว่าร้อยละ 75 ของกําลังผลิตน้ํามันดิบจํานวนประมาณ 
500,000 บาร์เรลต่อวันของซูดานมาจากแหล่งน้ํามันในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 

 มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีแม่น้ํา White Nile ผ่าน และมีอากาศร้อนชื้น สามารถปลูก
พืชเมืองร้อนได้ดี  

 มีปัญหากับซูดานเรื่องภาระหนี้สินเดิมของซูดาน สถานะพลเมืองซูดาน-เซาท์ซูดาน 
การกําหนดเขตแดน และสิทธิครอบครองดินแดน Abyei ซ่ึงมีแหล่งน้ํามันดิบจํานวนมาก  

ข้อมูลทัว่ไป  
พ้ืนท่ี 644,329 ตารางกิโลเมตร 

(ใหญ่กว่าไทยประมาณ ร้อยละ 20) 
ประธานาธิบดี นายซัลวา คีร์ มายาร์ดิต    (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 9 ก.ค. 2554)  

(Mr. Salva Kiir Mayardit) 
เมืองหลวง กรุงจูบา (Juba)                         รมว. กต. นางเบียทริซ คามีซา วานี     (เข้ารับตําแหน่งเม่ือเดือนมีนาคม 2563) 

(Mrs. Beatrice Khamisa Wani) ประชากร 11.06 ล้านคน (ปี 2562)  
ภาษาราชการ อังกฤษ อารบิก   
ศาสนา คริสต์ ร้อยละ 60.5 ความเชื่อด้ังเดิม ร้อยละ 

32.9 อิสลาม ร้อยละ 6.2 อ่ืน ๆ ร้อยละ 0.4 
วันชาติ 9 กรกฎาคม  
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 5 ธันวาคม 2556 
ข้อมูลเศรษฐกจิ 

GDP   1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)*   
(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2563)** 

สกุลเงิน ปอนด์เซาท์ซูดาน (SSP) (1 บาท = 13.91 ปอนด์เซาท์ซูดาน)  
(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564)  

GDP per Capita  650  ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)* 
(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2563)** 

เงินทุนสํารอง 378.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2562)***  
(ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรฐั) (ปี ๒๕๖๒)*** 

Real GDP Growth   ร้อยละ -3.6 (ปี ๒๕๖๒)* 
(ไทย: ร้อยละ -6.1) (ปี 2563)** 

อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 51.2* (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ปี 2563)** 
อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 10** (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: IMF) (ปี 2563) 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานน้ํา พ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม ทองคํา เพชร น้ํามัน ไม้เนื้อแข็ง หินปูน แร่เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม  
ถ่านหิน ยูเรเนียม โครเมียม สังกะสี ทังสเตน ไมกา  

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี อ้อย มันสําปะหลัง มะม่วง มะละกอ กล้วยหอม มันเทศ งา ถ่ัว ปศุสัตว์ 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ น้ําตาลทรายดิบ ตราไปรษณียากร เบียร์ ตู้คอนเทนเนอร์ น้ํามันปาล์ม  
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ ยูกันดา เคนยา จีน เนเธอร์แลนด์ สหรฐัอเมริกา 
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ น้ํามันดิบ เหล็กและเหล็กกล้า อากาศยาน ไม้ ถ่านไม้ เคร่ืองยนต์กังหันก๊าซ 
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ จีน อินเดีย ยูกันดา ยูเครน จอร์แดน  

สถิติที่สาํคญัไทย-เซาท์ซูดาน 
มูลค่าการค้าไทย-เซาท์ซูดาน  6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 6.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 0.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยได้ดุลการค้า 6.48 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้าส่งออกของไทย ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ยาง เคร่ืองสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้านําเข้าจากเซาท์ซูดาน ผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สิ่งพิมพ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
การลงทุน ไม่มีการลงทุนของไทย  
การท่องเที่ยว ไม่ปรากฏข้อมูล 
คนไทยในเซาท์ซูดาน 493 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี) 
สํานักงานของไทยที่ดูแลเซาท์ซูดาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ ี
สํานักงานของเซาท์ซูดานท่ีดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซาท์ซูดานประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน      

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564 
*ข้อมูลจาก Trading Economics  

**ข้อมูลจาก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
***ข้อมูลจาก World bank 


