สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (The Republic of South Africa)
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องและเศรษฐกิจ
เป็ น Regional Power มีบทบาทนําในภูมิภาคทังทางการเมื
เป็ นคูค่ ้ าอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกา
ไทยขึ ้นเป็ นคูค่ ้ าอันดับ 1 ของ อฟต ในอาเซียน ตังแต่
้ ปี 2547 (เดิม คือ มาเลเซีย)
มีเส้ นทางบินตรงกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยเครื่ องบินของบริษัทการบินไทย
แอฟริกาใต้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup 2010)
แอฟริกาใต้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี 2009 -2013
ปั จจุบนั แอฟริกาใต้ มีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ เพียงประเทศเดียวในทวีปแอฟริกา และมีปริมาณแร่
ยูเรเนียมสํารองอันดับ 4 ของโลก

ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่
1,219,090 ตารางกิโลเมตร (ไทย 513, 120 ตารางกิโลเมตร)
เมืองหลวง
กรุงพริทอเรี ย (Pretoria)
ประชากร
49.22 ล้ านคน (2552)
ภาษาราชการ
11 ภาษา (อังกฤษ Afrikaans และภาษาท้ องถิ่นเช่น Zulu และ Xhosa)
ศาสนา Zion Christian 11.1% Pentacostal/Charismatic 8.2% Catholic 7.1%
Methodist 6.8% อิสลาม 1.5% คริ สต์นิกายอื่นๆ 46.5% อื่นๆ 3.7% ไม่มีศาสนา 15.1%

ประธานาธิบดี
รอง ปธน.
รมว.กต.
วันชาติ

Mr. Jacob Zuma ประมุขของรัฐ
Kgalema Motlanthe
Ms. Maite Nkoana-Mashabane
27 เมษายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการกงสุลกับไทย 9 มีค. 2535
9 ธค. 2536
วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

ข้ อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2553)
GDP (nominal)
GDP per Capita
Real GDP Growth
ทรั พยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก
สินค้ าส่ งออกที่สาํ คัญ
ตลาดส่ งออกที่สาํ คัญ
สินค้ านําเข้ าที่สาํ คัญ
ตลาดนําเข้ าที่สาํ คัญ

สกุลเงิน
South Africa Rand (1 ZAR ประมาณ 4.42 บาท)
357.3 พันล้ าน USD (ไทย 318.9 พันล้ าน USD)
เงินทุนสํารอง 45.52 พันล้ าน USD (ไทย 176.10 พันล้ าน USD)
10,100 USD (ไทย 8,700 USD)
อัตราเงินเฟ้อ 4.5% (ไทย 3.3%)
2.8% (ไทย 7.8%)
ทองคํา โครเมียม ถ่านหิน พลวง แร่เหล็ก แมงกานีส นิกเคิล ฟอสเฟต ยูเรเนียม ดีบกุ อัญมณี เพชร ทองคําขาว ทองแดง
ั ฑ์ ปุ๋ย อาหาร
เหมืองแร่ (ทองคําขาว ทอง และโครเมียม) ชิ ้นส่วนรถยนต์ งานโลหะ เครื่ องจักร สิง่ ทอ เหล็กและ เหล็กกล้ า เคมีภณ
ทองคํา เพชร ทองคําขาว เหล็กและแร่อื่นๆ เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี สหราชอาณาจักร จีน เนเธอร์ แลนด์
เครื่ องจักรกลและชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกล เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาหาร
เยอรมนี จีน สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปนุ่ สหราชอาณาจักร

สถิตทิ ่ สี าํ คัญไทย-แอฟริกาใต้ (ปี 2553)

มูลค่าการค้ ารวม 2,283.33 ล้ าน USD ไทยส่งออก 1,760.12 ล้ าน USD (+21.81% จากปี 52) นําเข้ า 523.20 ล้ าน
USD (+30.16% จากปี 52) ไทยได้ ดลุ การค้ า 1,236.92 ล้ าน USD (ข้อมูลจาก สนง.สคร. กรุงพริ ทอเรี ย)
รถยนต์/ส่วนประกอบ ข้ าว เครื่ องรับวิทยุโทรทัศน์/ส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้ าส่ งออกของไทย
(ข้อมูล สนง.สคร. กรุงพริ ทอเรี ย)
เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบ เม็ดพลาสติก
สินค้ านําเข้ าจากแอฟริกาใต้ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ถ่านหิน
เครื่ องอัญมณี เงินแท่งและทองคํา เคมีภณ
ั ฑ์
(ข้อมูล สนง.สคร. กรุงพริ ทอเรี ย)
การลงทุน
ยังมีน้อย ภาคธุรกิจที่มีศกั ยภาพต่อการลงทุน ได้ แก่ การท่องเที่ยวและบริ การ โรงแรม การก่อสร้ าง
ชาวแอฟริกาใต้ มาไทย ~ 53,000 คน (2553)
การท่ องเที่ยว
ชาวไทยไปแอฟริ กาใต้ ~ 7,000 คน (2553)
ประมาณ 2,400 คน (ขึ ้นอยูก่ บั ฤดูการจ้ างงาน) ส่วนใหญ่เป็ นหญิงไทยขายบริการ แรงงานก่อสร้ างมีฝีมือ คูส่ มรสกับชาว
คนไทยในแอฟริกาใต้
ต่างชาติ ผู้ประกอบการร้ านอาหารร้ านอาหาร และนักเรี ยนไทยมุสลิม (ซึง่ กําลังศึกษาอยูใ่ นแอฟริกาใต้ ประมาณ 130 คน)
การตรวจลงตราเข้ าแอฟริกาใต้
ไทย-แอฟริกาใต้ ยกเว้ นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ (90 วัน) ธรรมดา (30 วัน)
สํานักงานของไทยที่ดูแลแอฟริกาใต้ สอท. ณ กรุงพริ ทอเรี ย
สํานักงานของแอฟริกาใต้ ท่ ดี ูแลไทย สอท.แอฟริกาใต้ ประจําประเทศไทย / สถานกงสุลแอฟริกาใต้ จ.เชียงราย (กสม คือนายแสวง เครื อวิวฒ
ั นกุล)
มูลค่ าการค้ าไทย-แอฟริกาใต้
(ข้อมูล สนง.สคร. กรุงพริ ทอเรี ย)

ข้ อมูลเศรษฐกิจจาก www.cia.gov
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