
                    ขอมลูพื้นฐานทางเศรษฐกจิของสาธารณรฐัเลบานอน 
 

 
 
พื้นที ่    10,400 ตารางกิโลเมตร (พืน้ดิน 10,230 ต.ร.ก.ม. พืน้น้าํ 170 ต.ร.ก.ม.) 

    ทิศเหนือและทิศตะวนัออกจดประเทศซีเรีย (375 ก.ม.) ทิศตะวนัตกจด 

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน (225 ก.ม.) ทิศใตจดประเทศอิสราเอล (79 ก.ม.) 

ภูมิอากาศ   โดยทัว่ไปเย็นสบายโดยไดรับอิทธิพลจากทะเลเมดิเตอรเรเนียน  

    ในพืน้ที่ภูเขา จะมีหมิะปกคลุมในฤดูหนาว 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ  หินปนู แรเหลก็ เกลือ น้าํจืด และพืน้ทีท่ี่สามารถเพาะปลกูได ( รอยละ  

16.62 ) 

ประชากร   4.1 ลานคน (ป 2549) เปนชาวอาหรับ  รอยละ 95 ชาวอารมีเนยีน                          

รอยละ  4 และอ่ืนๆ รอยละ 1 

ศาสนา    มุสลิม รอยละ 59.7  คริสเตยีน รอยละ 39 และอ่ืนๆ รอยละ 1.3 

ภาษา    อาหรับ (ภาษาทางการ) ฝร่ังเศส อังกฤษ และอารมีเนยีน  

วันชาต ิ    22 พฤศจิกายน (ค.ศ. 1943) จากการปกครองของฝรั่งเศส 

ผูนําและผูบริหาร รอการเลือกตั้ง (นาย Emile Lahud ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีเมื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2541และอยูจนครบวาระ 6 ป  จากนัน้ ไดรับการตอ

อายุใหดาํรงตาํแหนงตออีกเปนเวลา 3 ปจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 

2547 แตเมื่อครบการตออายุแลว รัฐสภาไมสามารถตกลงเงื่อนไขในการ

เลือกตั้งผูสมัครเขาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนใหมได ตําแหนง

ประธานาธิบดีจึงวางอยูจนถงึปจจุบนั)  

    นาย Fuad Siniora เปนนายกรัฐมนตรี (ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2548) 

(ตามความตกลงของรัฐสภา ผูดํารงตําแหนงประธานาธบิดีจะเปน 

Maronite Christian นายกรัฐมนตรีเปน Sunni Muslim และประธาน 

รัฐสภาเปน Shia Muslim) 
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ผลผลิตมวลรวม   22.7 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2549) โดยเปนผลผลิตดานการบริการ 

ภายในประเทศ (GDP)  สูงสุด รอยละ 69.6 อุตสาหกรรม รอยละ 23.7 และเกษตรกรรม รอยละ 6.7  

อัตราการเติบโตของ GDP รอยละ 0.0  

รายไดประชาชาติตอหัว  5,580 ดอลลารสหรัฐ ตอป (ป 2549) 

อัตราเงินเฟอ   รอยละ 5.6 (ป 2549) 

การคาระหวางประเทศ  14,460 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2549) โดยสงออก 5,387 ลานดอลลาร 

สหรัฐ นําเขา 9,073 ลานดอลลารสหรัฐ ทาํใหขาดดุลการคา 3,686 ลาน

ดอลลารสหรัฐ 

สินคาออกสาํคัญ  อัญญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภค ผลไม ใบ 

ยาสูบ วัสดุกอสราง เครื่องจกัรกลไฟฟา ส่ิงทอ และกระดาษ 

สินคาเขาที่สําคัญ  น้ํามนัปโตรเลยีม ยานยนต ยารักษาโรคและเวชภัณฑ เสื้อผาสําเร็จรูป  

เนื้อสัตว และสัตว สินคาอุปโภคบริโภค กระดาษ ส่ิงทอ และใบยาสูบ 

ตลาดสงออกที่สําคัญ  ซีเรีย รอยละ 24.9 สหรัฐอาหรับอิมิเรตส รอยละ 10 ตุรก ีรอยละ 6.9  

สวิตเซอรแลนด รอยละ 6.7 ซาอุดีอาระเบยี รอยละ 5.3 

ตลาดนําเขาทีสํ่าคัญ  อิตาลี รอยละ 11.2 ฝร่ังเศส รอยละ 10.3 ซีเรีย รอยละ 9.8 เยอรมนี รอยละ  

8.6 จีน รอยละ 5.8 สหรัฐอเมริกา รอยละ 5.5 อังกฤษ รอยละ 4.6 

ดุลการชําระเงนิ   ขาดดุล 3,790 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2549) 

ปริมาณเงนิสํารอง  16,014 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2549) 

(รวมทั้งทองคํา)  

ภาวะหนี้สินตางประเทศ  22,373 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2548) 

การลงทุนโดยตรง  2,573 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2548) 

จากตางประเทศ 

การสงเงินกลบัประเทศ  4.9 พนัลานดอลลารสหรัฐ (ป 2549) 

ของแรงงานเลบานอน 

อัตราแลกเปลี่ยน  1,512.5  Lebanese Pounds เทากับ 1 ดอลลารสหรัฐ (ป 2551) 
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ความสมัพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย 

การคา    มูลคาการคาระหวางไทยกบัเลบานอนอยูในระดับปานกลาง โดยสินคาออก 

ที่สําคัญของไทยไปเลบานอน ไดแก เครื่องรับวิทยุโทรทศันและ 

สวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เครือ่งซักผาและเครื่องซักแหงและ

สวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแขง็และสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง หมอ

แบตเตอรี่ และสวนประกอบ ผาผนื ขาว ผักกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑ

พลาสติก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 

เม็ดพลาสติก ผลไมกระปองและแปรรูป เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑขาวสาลี

และอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ กระดาษและผลติภัณฑกระดาษ และเฟอรนิเจอร

และชิ้นสวน สวนสนิคาที่นาํเขาจากเลบานอน ไดแก สินแรโลหะและ                

เศษโลหะ นาฬิกาและสวนประกอบ เครือ่งมือ เครื่องใชทางวทิยาศาสตร

และทางการแพทย เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงนิแทงและทองคาํ แรและ

ผลิตภัณฑจากแร เครื่องประดับอัญมณี และผลิตภัณฑส่ิงทอ 
 

หนวย : ลานบาท 

         ป    ปริมาณการคา  นําเขาจากเลบานอน  สงออกไปเลบานอน    อัตราสงออก 

2551(ม.ค. - ก.พ.)          445.0          12.6         432.4 ลดลง รอยละ 17.05 
2550       3,969.7          85.8      3,883.9 เพิ่มขึ้น รอยละ 35.59 
2549       2,933.2          68.8       2,864.4 เพิ่มขึ้น รอยละ 2.11 
2548       2,864.3          59.1       2,805.2 เพิ่มขึ้น รอยละ 6.25 
 ที่มา  :  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
การลงทุน   ไมมีขอมูลที่เปนทางการ แตไดมีนักธุรกจิชาวเลบานอนจาํนวนหนึง่เปด 

ธุรกิจรานอาหารเลบานอนในประเทศไทย  และมนีักธุรกจิไทย 1 รายได

ประกอบธุรกิจรานอาหารในกรุงเบรุตโดยเปนเจาของเอง 1 ราน ชื่อ

รานอาหารไทย Blue Elephant  ในจํานวนรานอาหารไทยรวม 3 แหงใน

เลบานอน 

การทองเทีย่ว   ตามสถิติของสถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต สถานกงสุลใหญฯ  

ไดใหการตรวจลงตราแกผูทีม่ีถิ่นพํานักในเลบานอนที่ประสงคเดินทางไป 

ประเทศไทยในป 2550 จํานวน 4,116 คน เพิ่มจาก 3,335 คนในป 2548 

และ 3,456 คนในป 2547 
 

 
    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 

                                                            12 เมษายน 2551 
 




