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สาธารณรัฐแอฟริกาใต# 

(Republic of South Africa) 

 
 

เมืองหลวง พริทอเรีย  

 

ท่ีต้ัง ใต,สุดของทวีปแอฟริกา เส,นละติจูด 29 องศาใต, และเส,นลองจิจูด 24 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี

โดยรวม 1,219,090 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 5,244 กม. และมีชายฝOPงยาว 2,798 กม. 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับบอตสวานา (1,969 กม.) และซิมบับเว (230 กม.) 

 ทิศตะวันออก ติดกับโมซัมบิก (496 กม.) เอสวาตินี (438 กม.) และมหาสมุทรอินเดีย 

 ทิศใต, ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 

 ทิศตะวันตก ติดกับนามิเบีย (1,005 กม.) และมหาสมุทรแอตแลนติก 

  ตอนกลางประเทศเปYนท่ีต้ังของเลโซโท มีพรมแดนติดกัน (1,106 กม.)  
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ภูมิประเทศ เปYนท่ีราบกว,างใหญ[ ล,อมรอบด,วยเนินเขาและท่ีราบชายฝOPงทะเล 

 

ภูมิอากาศ มีฝนตกน,อยด,านชายฝOPงตะวันออก มีอากาศแบบก่ึงเขตร,อน อากาศอุ[นในตอนกลางวันและ

เย็นสบายในตอนกลางคืน 

 

ประชากร 60,997,515 คน  (ต.ค.2565) เปYนแอฟริกันผิวดำ 80.9% ผิวสี 8.8% ผิวขาว 7.8% อินเดีย

และเอเชีย 2.6% อัตราส[วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปd) 27.94% วัยรุ[นถึงวัยกลางคน (15-64 ปd) 

65.97% วัยชรา (65 ปdข้ึนไป) 6.09% (ปd 2563) อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม 65.32 ปd อายุขัยเฉล่ียเพศชาย

ประมาณ 63.99 ปd อายุเฉล่ียเพศหญิงประมาณ 66.68 ปd อัตราการเกิด 18.56 คนต[อประชากร 1,000 คน 

อัตราการตาย 9.26 คนต[อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.93% (ปd 2565) 

 

ศาสนา คริสตi 86% ศาสนาท่ีสืบต[อมาจากบรรพบุรุษ ชนเผ[า นับถือผี หรือศาสนาของชาวแอฟริกา

ด้ังเดิม 5.4% อิสลาม 1.9% อ่ืน ๆ 1.5% ไม[สามารถระบุได, 5.2% 

 

ภาษา ภาษาราชการ 11 ภาษา ได,แก[ isiZulu 25.3% isiXhosa 14.8% Afrikaans 12.2% Sepedi 10.1% 

Setswana 9.1 อังกฤษ 8.1% Sesotho 7.9% Xitsonga 3.6% siSwati 2.8% Tshivenda 2.5% isiNdebele 1.6% 

และภาษาอ่ืน ๆ (รวมถึงภาษา Khoi, Nama และ San) 2% 

 

การศึกษา อัตราการรู,หนังสือ 95% 

 

การก0อต้ังประเทศ กลุ[มพ[อค,าชาวเนเธอรiแลนดiเดินทางมายังแอฟริกาใต,เม่ือปd 2195 และต้ังจุดพัก 

บนเส,นทางการค,าเคร่ืองเทศระหว[างเนเธอรiแลนดiกับตะวันออกไกลท่ี Cape Town ต[อมาเม่ือปd 2349  

สหราชอาณาจักรยึดแหลม Good Hope ทำให,ชาวเนเธอรiแลนดiต,องอพยพข้ึนไปทางเหนือและต้ัง             

เขตการปกครองของตนเองข้ึน การพบแหล[งเพชรและทองคำในช[วงระหว[างปd 2410-2429 สร,างความร่ำรวย

ให,แก[ผู,ต้ังถ่ินฐานเดิม และต้ังรัฐบัวรi (Boer) ข้ึน ต[อมา มีผู,อพยพมายังแอฟริกาใต,เพ่ิมข้ึน (ส[วนใหญ[มาจาก     

สหราชอาณาจักร) ทำให,ชาวบัวรiท่ีอาศัยอยู[เดิมถูกรุกราน ชาวบัวรiจึงทำสงครามต[อต,านสหราชอาณาจักร 

(Boer War) ระหว[างปd 2442-2445 แต[พ[ายแพ,เม่ือปd 2491 ต[อมา ชาวอังกฤษและบัวรi (หรือชาว Afrikaners) 

ร[วมกันบริหารประเทศต้ังแต[ปd  2453 ภายใต, ช่ือ สหภาพแอฟริกาใต,  (Union of South Africa) และ

ปรับเปล่ียนเปYนสาธารณรัฐเม่ือปd 2504 พรรคแห[งชาติท่ีมีชาว Afrikaners ได,เข,าบริหารประเทศเม่ือปd 2491 

และประกาศใช,นโยบาย Apartheid ซ่ึงเปYนนโยบายแบ[งแยกสีผิวท่ีเอ้ือประโยชนiต[อคนผิวขาว ซ่ึงเปYนชนส[วนน,อย

และกดข่ีชาวผิวดำซ่ึงเปYนชนส[วนใหญ[ พรรคสภาแห[งชาติแอฟริกัน (African National Congress-ANC) 

ต[อต,านนโยบาย Apartheid และผู,นำหลายคนถูกจับจำคุก รวมท้ังนาย Nelson Mandela ซ่ึงถูกจำคุกนานถึง 

27 ปd การประท,วงภายในประเทศและการกดดันจากนานาประเทศทำให,เกิดการเจรจาและตกลงจะถ[ายโอน
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อำนาจสู[การปกครองโดยคนส[วนใหญ[ รวมท้ังการปลดปล[อยนักโทษทางการเมือง นำไปสู[การเลือกต้ังหลายเช้ือชาติ

เม่ือปd 2537 เปYนการส้ินสุดนโยบาย Apartheid และเร่ิมการปกครองโดยรัฐบาลท่ีนำโดยพรรค ANC    

  

วันชาติ 27 เม.ย. (วันเสรีภาพของแอฟริกาใต, เม่ือปd 2537) 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปYนประมุขและหัวหน,า

รัฐบาล วาระดำรงตำแหน[ง 5 ปd และดำรงตำแหน[งติดต[อกันได,ไม[เกิน 2 สมัย การเลือกต้ังประธานาธิบดี    

ค ร้ังล[าสุดเม่ือ 8 พ.ค.2562 เปYนการเลือกต้ังโดยอ,อมของสภาผู,แทนราษฎร (National Assembly)  

โดยประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa ได,รับเลือกต้ังเปYนประธานาธิบดีแอฟริกาใต,เม่ือ 22 พ.ค.2562 

หลังจากชนะการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือ 8 พ.ค.2562 โดยการเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังถัดไปจะมีข้ึนใน พ.ค.2567 

 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีเปYนผู,แต[งต้ัง ครม. 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ใช,ระบบ 2 สภา คือ National Council of Provinces สมาชิก 90 คน 

(โดยมาจากสมาชิกสภาประจำจังหวัด จังหวัดละ 10 คน) วาระการดำรงตำแหน[ง 5 ปd (หมายเหตุ สภาน้ี 

มีอำนาจพิเศษในการปกป�องผลประโยชนiของชาติ รวมท้ังปกป�องวัฒนธรรมและภาษาในชนกลุ[มต[าง ๆ)  

และสภาผู,แทนราษฎร (National Assembly) สมาชิก 400 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง วาระการดำรง

ตำแหน[ง 5 ปd การเลือกต้ังท้ังสองสภาคร้ังล[าสุดเม่ือ 8 พ.ค.2562 และการเลือกต้ังคร้ังต[อไปจะมีข้ึนในปd 2567 

 ฝ�ายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา (Supreme Court of Appeal) ศาลสูง (High Court) 

ศาลช้ันต,น (Magistrates’ Courts) ศาลแรงงาน และศาลท่ีดิน  

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค African National Congress (ANC) ซ่ึงเปYนพรรครัฐบาล และ

ประธานาธิบดี Ramaphosa เปYนหัวหน,าพรรค พรรค Democratic Alliance (DA) พรรค Economic Freedom 

Fighters (EFF) พรรค Inkatha Freedom Party (IFP) และพรรค Freedom Front Plus (FF+)   

 

กลุ0มท่ีเคล่ือนไหวกดดันรัฐบาล   Congress of South African Trade Unions หรือ COSATU พรรค South 

African Communist Party หรือ SACP องคiกร South African National Civics Organization หรือ SANCO 

ทั้งนี้ COSATU และ SACP อยู[ในกลุ[มพันธมิตร 3 ฝ�าย (Tripartite Alliance) ซึ่งสมาชิกที่เหลือ ได,แก[ 

African National Congress 

 

เศรษฐกิจ แอฟริกาใต,เปYนประเทศท่ีมีรายได,ระดับปานกลาง เปYนตลาดใหม[ท่ีอุดมไปด,วยทรัพยากรธรรมชาติ 

ตลาดการเงินพัฒนา มีระบบกฎหมาย การส่ือสาร พลังงาน และระบบการขนส[งท่ีดี ภาคเศรษฐกิจมีด,านบริการ 

อุตสาหกรรม และการเกษตร ตลาดหลักทรัพยiของแอฟริกาใต,มีขนาดใหญ[ท่ีสุดในแอฟริกา และใหญ[ติดอันดับ 

1 ใน 20 ของโลก อย[างไรก็ดี แอฟริกาใต,ยังคงประสบปOญหาขาดแคลนกระแสไฟฟ�า การว[างงาน ความไม[    

เท[าเทียมกัน หรือความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจสูง ท้ังน้ี แอฟริกาใต,มีการว[างงานสูง โดยเฉพาะอย[างย่ิงในกลุ[ม

เยาวชนผิวดำ 
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 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : South African rand (ZAR)  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารgสหรัฐ : 1 ดอลลารiสหรัฐ : 18.347 ZAR 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 0.478 ZAR (ต.ค. 2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปd 2564)  

ผลิตภัณฑiมวลรวมในประเทศ (GDP) : 419,946 ล,านดอลลารiสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 4.9%  

เงินเฟ�อ : 4.6%  

รายได,เฉล่ียต[อหัวต[อปd : 6,994.21 ดอลลารiสหรัฐ 

แรงงาน : 22,668,184 คน  

อัตราว[างงาน : 33.6%   

ผลผลิตการเกษตร : ข,าวโพด ข,าวสาลี อ,อย ผลไม, ผัก เน้ือวัว เน้ือสัตวiปdก เน้ือแกะ ขนสัตวi ผลผลิตจากนมวัว 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม : เหมืองแร[ (เปYนประเทศผู,ผลิตแพลทินัม ทองคำ และโครเมียมรายใหญ[ท่ีสุดของโลก) 

โรงงานผลิตรถยนตiเคร่ืองใช,โลหะ เคร่ืองจักรกล ส่ิงทอ เหล็กและเหล็กกล,า เคมีภัณฑi ปุ£ยเคมี ผลผลิตอาหาร 

และการซ[อมเรือพาณิชยi 

ดุลการค,าระหว[างประเทศ : ได,เปรียบดุลการค,า 26,030 ล,านดอลลารiสหรัฐ 

มูลค[าการส[งออก : 130,810 ล,านดอลลารiสหรัฐ 

สินค,าส[งออก : ทองคำ เพชร แพลทินัม โลหะอ่ืน และสินแร[อ่ืน ๆ เคร่ืองจักรกลและอุปกรณi 

ประเทศส[งออกสำคัญ : จีน 11.3% สหรัฐฯ 9.5% เยอรมนี 8.6% ญ่ีปุ�น 6.8% สหราชอาณาจักร 6.7%  

มูลค[าการนำเข,า : 104,780 ล,านดอลลารiสหรัฐ 

สินค,านำเข,า : เคร่ืองจักรกลและอุปกรณi เคมีภัณฑi ผลิตภัณฑiจากป¥โตรเลียม อุปกรณiวิทยาศาสตรi และ

ผลผลิตอาหาร 

ประเทศนำเข,าสำคัญ : จีน 20.6% เยอรมนี 8.2% สหรัฐฯ 7.1% อินเดีย 5.7% ซาอุดีอาระเบีย 4.4%  

ไทย 3.2% ญ่ีปุ�น 2.8% อิตาลี 2.8% 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ทองคำ โครเมียม พลวง ถ[านหิน สินแร[ เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก แร[ธาตุ

หายาก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร แพลทินัม ทองแดง ธาตุโลหะสีขาวเปYนตัวเร[งปฏิกิริยาในการทำเหล็ก อัลลอย 

เกลือ และก§าซธรรมชาติ 

 

การทหาร กองทัพแห[งชาติของแอฟริกา (South African National Defense Force-SANDF) ประกอบด,วย 

ทบ. ทร. ทอ. และหน[วยแพทยiทหาร งบประมาณด,านการทหารเม่ือปd 2564 จำนวน 3,126 ล,านดอลลารiสหรัฐ 

คิดเปYน 0.75% ของ GDP กำลังพลรวม : 74,000 นาย (ทบ. 38,000 นาย ทร. 6,650 นาย ทอ. 9,800 นาย 

หน[วยแพทยiทหาร 7,300 นาย และอ่ืน ๆ 12,250 นาย) กองหนุน 15,050 นาย (ทบ. 12,250 นาย ทร. 850 นาย 
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ทอ. 850 นาย หน[วยแพทยiทหาร 1,100 นาย) การส[งทหารประจำการต[างประเทศ ได,แก[  ภารกิจ 

MONUSCO ในคองโก 1,150 นาย และกองกำลังของ Southern African Development Community ใน

โมซัมบิก 1,500 นาย 

 ยุทโธปกรณgสำคัญ :  

 ทบ. ได,แก[ รถถังหลัก (MBT) 24 คัน รถถังจู[โจม (ASLT) 50 คัน รถหุ,มเกราะทหารราบ (IFV) 534 

คัน รถหุ,มเกราะลำเลียงพล (APC) 810 คัน รถหุ,มเกราะกู,ภัย (ARV) รุ[น Gemsbok รถถังทอดสะพาน (VLB) 

รุ[น Leguan ทุ[นระเบิดดักรถถัง (Mine Warfare) รุ[น Husky อาวุธนำวิถีต[อสู,รถถัง (MSL) ปªนไร,แรงสะท,อน

ถอยหลังต[อสู,รถถัง (RCL) รุ[น M40A1 ปªนใหญ[ประเภทอัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) ยิงระเบิด (MRL) และ

ปªนครก (MOR) รวม 1,240 กระบอก อากาศยานไร,คนขับ จรวดต[อสู,อากาศยานพ้ืนสู[อากาศ (SAM) และ    

ปªนต[อสู,อากาศยานประเภทอัตตาจร (SP) และลากจูง (TOWED) รวม 40 กระบอก 

  ทร. ได,แก[ เรือดำน้ำ 2 ลำ เรือฟริเกต 4 ลำ เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝOPง 4 ลำ         

เรือกวาดทุ[นระเบิด 3 ลำ และเรือส[งกำลังบำรุง 2 ลำ 

 ทอ. ได,แก[ เคร่ืองบินโจมตีพ้ืนดิน (FGA) 26 เคร่ือง เคร่ืองบินขนส[ง (TPT) 23 เคร่ือง และ

เคร่ืองบินสำหรับการฝ«ก (TRG) 59 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรiโจมตี (ATK) 11 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรiอเนกประสงคi 

(MRH) 4 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรiขนส[ง (TPT) 69 เคร่ือง ขีปนาวุธจากอากาศสู[อากาศ (AAM) และระเบิดนำวิถี

ด,วยเลเซอรi 

  

สมาชิกองคgการระหว0างประเทศ ACP, AfDB, AU, BIS, C, CD, FAO, FATF, G-20, G-24, G-77, IAEA, 

IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, 

ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NAM, NSG, OPCW, Paris Club (associate), PCA, SACU, 

SADC, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, 

WHO, WIPO, WMO, WTO และ ZC 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท[ าอากาศยาน 407 แห[ ง ท่ีสำคัญ  คือ ท[ าอากาศยาน OR Tambo 

International Airport ในเมืองโจฮันเนสเบิรiก ทางรถไฟระยะทาง 20,986 กม. ถนนระยะทาง 750,000 กม. 

ท[าเรือสำคัญ ได,แก[ Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Richards Bay และ Saldanha Bay 

การโทรคมนาคม : โทรศัพทiพ้ืนฐานให,บริการประมาณ 2.098 ล,านเลขหมาย โทรศัพทiเคล่ือนท่ี 108.6 ล,าน 

เลขหมาย รหัสโทรศัพทi +27 จำนวนผู,ใช,อินเทอรiเน็ต 41.19 ล,านคน รหัสอินเทอรiเน็ต .za เว็บไซตiการท[องเท่ียว 

: www.southafrica.net/sat/content/en/za/home/, www.southafricatravel.com  

 

การเดินทาง การบินไทยยกเลิกเท่ียวบินตรงระหว[างกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรiก เม่ือ ม.ค.2558 และไม[มี      

สายการบินท่ีบินตรงจากไทยไปแอฟริกาใต, ใช,เวลาเดินทางอย[างน,อยประมาณ 18 ชม. เวลาของแอฟริกาใต, 

ช,ากว[าไทยประมาณ 6 ชม. คนไทยสามารถเดินทางเข,าแอฟริกาใต,ได, 30 วัน โดยไม[ต,องขอรับการตรวจลงตรา 
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สถานการณgสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) ความพยายามแก,ไขปOญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล หลังจากแอฟริกาใต,เผชิญภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ำและอัตราการว[างงานเม่ือปd 2564 สูงถึง 33.6% จากการได,รับผลกระทบจากปOญหาการแพร[ระบาดของ

เช้ือ COVID-19 และวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน โดยรัฐบาลพยายามใช,ยุทธศาสตรiการพัฒนาเศรษฐกิจส[วนท,องถ่ิน 

เพ่ือกระตุ,นเศรษฐกิจของประเทศด,วยการส[งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

ของท,องถ่ิน เพ่ือรองรับตลาดในประเทศ ทดแทนการนำเข,า และส[งเสริมให,ส[งออกไปยังต[างประเทศเพ่ิมข้ึน 

อาทิ อุตสาหกรรมยานยนตi เส้ือผ,า ส่ิงทอ รองเท,า เคร่ืองหนัง สัตวiปdก น้ำตาล การผลิตเหล็กและโลหะ และ

เฟอรiนิเจอรi  

 2) ปOญหาการขาดแคลนไฟฟ�าในแอฟริกาใต, ซ่ึงส[งผลกระทบต[อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอย[างมีนัยสำคัญ โดยบริษัท Eskom ซ่ึงเปYนบริษัทการไฟฟ�าของรัฐบาลแอฟริกาใต,และเปYนผู,ผลิต

ไฟฟ�ารายหลักของประเทศ ประกาศลดการปล[อยกระแสไฟฟ�าบ[อยคร้ัง เน่ืองจากโรงไฟฟ�ามีอัตราการผลิต

ลดลง แรงงานรวมตัวหยุดงานเพ่ือประท,วงเร่ืองค[าแรง และโรงไฟฟ�าเส่ือมโทรม เพราะใช,งานมาเปYนเวลานาน 

ทำให,ประชาชนประสบปOญหาไฟฟ�าดับประมาณวันละ 6 ช่ัวโมง  

 3) ปOญหาการเมือง โดยแอฟริกาใต,มีแนวโน,มจะเกิดการประท,วงทางการเมืองจากการท่ี

ประชาชนไม[พอใจนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล และการปะทะกันระหว[างกองกำลังความม่ันคงของ

รัฐบาลกับกลุ[มผู,สนับสนุนอดีตประธานาธิบดี Jacob Zuma ของแอฟริกาใต,  

 4) ปOญหาต[อต,านแรงงานต[างชาติ (Xenophobia) ในแอฟริกาใต,ท่ีมีมาต้ังแต[ปd 2537 และ

เร่ิมรุนแรงข้ึนเม่ือปd 2551 โดยเฉพาะแรงงานผิวดำจากประเทศอ่ืนในแอฟริกา เช[น ไนจีเรีย โดยชาวแอฟริกาใต,

กล[าวหาว[า ชาวต[างชาติเข,ามาแย[งอาชีพ ทำให,ชาวแอฟริกาใต,ประสบความยากจนและว[างงานสูง  

 5) ปOญหายาเสพติด โดยแอฟริกาใต,เปYนศูนยiกลางการค,ายาเสพติดในภูมิภาคแอฟริกา            

Sub-Sahara และเปYนเส,นทางการขนส[งโคเคนและเฮโรอีนจากทวีปอเมริกาใต,และอัฟกานิสถานไปยังยุโรป 

 

 

 

ความสัมพันธgกับไทย 

 สาธารณรัฐแอฟริกาใต,เปYนประเทศท่ีสำคัญท่ีสุดประเทศหน่ึงสำหรับไทยในทวีปแอฟริกา 

โดยเฉพาะการเปYนหุ,นส[วนหลักทางยุทธศาสตรiของไทยในความร[วมมือทางด,านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

รัฐบาลไทยและแอฟริกาใต,ได,สถาปนาความสัมพันธiทางกงสุลระหว[างกันเม่ือ 9 มี.ค.2535 และได,สถาปนา

ความสัมพันธiทางการทูตระหว[างกันเม่ือ 9 ธ.ค.2536 

 หน[วยงานราชการของไทยในแอฟริกาใต, ได,แก[ สอท.ไทยประจำพริทอเรีย สำนักงานส[งเสริม

การค,าในต[างประเทศ และสำนักงานผู,ช[วยทูตฝ�ายทหาร ขณะท่ีแอฟริกาใต,ก็มี สอท.ประจำอยู[กรุงเทพฯ  
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 ด,านการค,า แอฟริกาใต,เปYนคู[ค,าอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกา และอันดับท่ี 26 ของไทยในโลก 

โดยเม่ือปd 2564 การค,าไทย-แอฟริกาใต,มีมูลค[า 3,790.35 ล,านดอลลารiสหรัฐ เปYนการส[งออกมูลค[า 3,015.25 

ล,านดอลลารiสหรัฐ นำเข,ามูลค[า 775.10 ล,านดอลลารiสหรัฐ ไทยเปYนฝ�ายได,เปรียบดุลการค,า 2,240.15 ล,าน

ดอลลารiสหรัฐ โดยช[วง ม.ค.-ส.ค.2565 มูลค[าการค,าสองฝ�ายอยู[ที่ 2,403.15 ล,านดอลลารiสหรัฐ โดยไทย

ส[งออกเปYนมูลค[า 1,880.02 ล,านดอลลารiสหรัฐ และนำเข,าเปYนมูลค[า 523.13 ล,านดอลลารiสหรัฐ ไทย

เปYนฝ�ายได,เปรียบดุลการค,า 1,356.90 ล,านดอลลารiสหรัฐ 

  สินค,าส[งออกของไทย : รถยนตi อุปกรณiและส[วนประกอบ เคร่ืองยนตiสันดาปภายในแบบ

ลูกสูบและส[วนประกอบ ข,าว ผลิตภัณฑiยาง เคร่ืองจักรกลและส[วนประกอบของเคร่ืองจักรกล เหล็ก เหล็กกล,า

และผลิตภัณฑi อาหารทะเลกระป£องและแปรรูป เม็ดพลาสติก  

  สินค,านำเข,าจากแอฟริกาใต, : สินแร[โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑi เคมีภัณฑi เครื่อง

เพชรพลอย อัญมณี เงินแท[งและทองคำ ส[วนประกอบและอุปกรณiยานยนตi น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและ

ส[วนประกอบ เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ ยุทธปOจจัย เคร่ืองด่ืมประเภทน้ำแร[ น้ำอัดลมและสุรา เหล็ก 

เหล็กกล,าและผลิตภัณฑi  

  แอฟริกาใต,มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับไทยมากท่ีสุดในทวีปแอฟริกา เน่ืองจากเปYน

ประเทศท่ีมีวัตถุดิบมาก ประชาชนมีรายได,และอำนาจการซ้ือมากกว[าประเทศใกล,เคียงอ่ืน อีกท้ังเปYนประตู

การค,าสำคัญในการส[งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ,าน นอกจากน้ี แอฟริกาใต,เปYนตลาดส[งออกข,าวท่ีสำคัญของ

ไทยในภูมิภาคแอฟริกา เม่ือปd 2563 แอฟริกาใต,เปYนประเทศคู[ค,าข,าวอันดับหน่ึงของไทย โดยไทยส[งออกข,าว

ไปยังแอฟริกาใต, 672,777 ล,านตัน คิดเปYนมูลค[า 9,925 ล,านบาท ท้ังน้ี เม่ือปd 2564 มีชาวไทยพำนักอยู[ใน

แอฟริกาใต,จำนวน 2,661 คน และมีชาวแอฟริกาใต,เดินทางมาไทยจำนวน 1,358 คน 

  ปOจจุบัน นักธุรกิจแอฟริกาใต,เข,ามาลงทุนในไทย อาทิ ธุรกิจสายการบิน อุตสาหกรรมเหล็ก 

และเหล็กกล,า ผลไม,กระป£อง และธุรกิจ e-commerce เปYนต,น นอกจากน้ี แอฟริกาใต,มีโครงการท่ีได,รับ

อนุมัติส[งเสริมการลงทุนในไทยจำนวน 1 โครงการ เปYนอุตสาหกรรมเบา (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) มูลค[า 7.3 

ล,านบาท สำหรับธุรกิจไทยท่ีลงทุนในแอฟริกาใต,ส[วนใหญ[เปYนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ได,แก[ ร,านอาหาร 

และสปาจำนวนกว[า 20 ร,าน ปOจจุบัน มีการลงทุนขนาดใหญ[เพ่ิมข้ึน อาทิ กลุ[มธุรกิจบ,านปูลงทุนในธุรกิจ     

การก[อสร,างโรงแรม เหมืองถ[านหิน กลุ[มเครือเจริญโภคภัณฑiลงทุนในธุรกิจค,าข,าว สินค,าเกษตรและอาหาร

แปรรูป บริษัทค,าสากลปูนซีเมนตiไทยลงทุนธุรกิจค,าเม็ดพลาสติกและสินค,ากระป£อง เม่ือปd 2553 บริษัท       

อิตาเลียนไทยลงทุนในธุรกิจก[อสร,างโรงแรมและสนามกอลiฟ โรงงานผลิตสีสำหรับใช,กับถนนท่ีเมืองเดอรiบัน 

ซ่ึงเปYนโรงงานอุตสาหกรรมของไทยแห[งแรกในแอฟริกาตอนใต, และบริษัท Thai Export 1980 (T Group) ได,

เข,าไปเป¥ดศูนยiกระจายสินค,าในแอฟริกาใต, 

 

--------------------------------------------------- 
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Matamela Cyril Ramaphosa 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีแอฟริกาใต, และประธานพรรค African National Congress    

(ANC) 

 

เกิด    17 พ.ย.2495 (อายุ 71 ปd/ปd 2566) ท่ี Soweto โจฮันเนสเบิรiก  

 

ครอบครัว    บิดาเปYนตำรวจ ช่ือนาย Samuel Ramaphosa มารดาช่ือ  

     นาง Erdmuth Ramaphosa มีพ่ีน,อง 3 คน โดยเปYนลูกคนท่ี 2  

 

สถานภาพ    สมรส มีบุตร 5 คน โดยนาง Tshepo Motsepe ภรรยาคนปOจจุบันเปYน

ภรรยาคนท่ี 3 และมีบุตรด,วยกัน 4 คน 

 

การศึกษา   

ปd 2515    - เคยศึกษาปริญญาตรี ด,านกฎหมาย ท่ี University of the North (Turfloop) 

จังหวัด Limpopo แต[ไม[สำเร็จการศึกษา เน่ืองจากร[วมเคล่ือนไหวทางการเมือง

กับกลุ[มนักศึกษาจนถูกจับกุมในข,อหาก[อเหตุ ประท,วงและการจลาจล 2 คร้ัง 

เม่ือปd 2517 และปd 2519  

ปd 2524     - ปริญญาตรี ด,านกฎหมาย ท่ี University of South Africa (UNISA) 

 

ประวัติการทำงาน   

ปd 2524     - ท่ีปรึกษาฝ�ายกฎหมายของ Council of Unions of South Africa (CUSA) 

ปd 2525    - ก[อต้ังสหภาพแรงงานเหมือง National Union of Mineworkers (NUM) 

ต[อมาเปYนสหภาพแรงงานขนาดใหญ[ท่ีสุดและมีอิทธิพลสูง 

ธ.ค.2525-มิ.ย.2534    - ดำรงตำแหน[งเลขาธิการใหญ[คนแรกของ NUM 

ปd 2540    - กรรมการบริษัท New Africa Investments Limited 

ปd 2544    - ก[อต้ังและเปYนประธานบริหารบริษัท Shanduka Group ซ่ึงลงทุนในภาค 
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  ทรัพยากร พลังงาน อสังหาริมทรัพยi การธนาคาร ประกันภัย และโทรคมนาคม 

มี.ค.2550     - ประธานร[วมของบริษัท Mondi ซ่ึงเปYนกลุ[มบริษัทระหว[างประเทศช้ันนำ  

     ด,านกระดาษและบรรจุภัณฑi 
 

ประวัติทางการเมือง 

ปd 2525     - มีบทบาทเคล่ือนไหวต[อต,านนโยบายแบ[งแยกสีผิวของรัฐบาลแอฟริกาใต, 

    เปYนเวลาหลายปd  

ม.ค.2533    - มีบทบาทช[วยปล[อยตัวนักโทษทางการเมืองของพรรค African National 

    Congress (ANC) ในแซมเบีย 

ก.ค.2534    - ได,รับเลือกต้ังเปYนเลขาธิการใหญ[ของพรรค ANC 

ปd 2537    - ได,รับเลือกต้ังเปYนสมาชิกรัฐสภา 

24 พ.ค.2537   - ได,รับเลือกต้ังเปYนประธานสภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Assembly) 

ม.ค.2540    - ลาออกจากตำแหน[งทางการเมือง 

ปd 2540    - ได,รับเลือกเปYนสมาชิก ANC National Executive Committee  

    ด,วยคะแนนเสียงเปYนลำดับท่ี 1  

ปd 2550    - ได,รับเลือกต้ังเปYนสมาชิก ANC National Executive Committee อีกคร้ัง 

18 ธ.ค.2555    - ได,รับเลือกต้ังเปYนรองประธานพรรค ANC  

25 พ.ค.2557-ปd 2561   - ดำรงตำแหน[งรองประธานาธิบดี 

3 มิ.ย.2557    - ดำรงตำแหน[งประธานคณะกรรมการ National Planning Commission  

18 ธ.ค.2560    - ได,รับเลือกต้ังให,ดำรงตำแหน[งประธานพรรค ANC 

15 ก.พ.2561   - ได,รับเลือกต้ังทางอ,อมให,ดำรงตำแหน[งประธานาธิบดีแบบปราศจากคู[แข[ง  

    โดยสภาผู,แทนราษฎร 

8 พ.ค.2562    - ชนะการเลือกต้ังท่ัวไปดำรงตำแหน[งเปYนประธานาธิบดี 

25 พ.ค.2562    - สาบานตนเข,ารับตำแหน[งประธานาธิบดีแอฟริกาใต,คนท่ี 5 

10 ก.พ.2563-6 ก.พ.2564  - ดำรงตำแหน[งประธานสมัชชาใหญ[ (Assembly) ของสหภาพแอฟริกา (AU) 
 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - เปYนบุคคลท่ีร่ำรวยมากในแอฟริกาใต, คาดว[า มีมูลค[าทรัพยiสินประมาณ 

6,400 ล,านแรนดi (ประมาณ 550 ล,านดอลลารiสหรัฐ) เน่ืองจากเปYนผู,บริหาร

และถือหุ,นในหลายบริษัท และเปYนเจ,าของทรัพยiสินอีกหลายรายการ เช[น 

ทรัพยiสิน 30 แห[ง ในเมืองโจฮันเนสเบิรiก และอะพารiตเมนตi 2 แห[ง ในเมือง

เคปทาวนi 

----------------------------------------- 



ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566                                                    10 

คณะรัฐมนตรีแอฟริกาใต# 

 

ประธานาธิบดี      Matamela Cyril Ramaphosa 

รองประธานาธิบดี      David Dabede Mabuza 

รมว.กระทรวงเกษตร ปฏิรูปท่ีดิน และพัฒนาชนบท  Angela Thokozile Didiza  

รมว.กระทรวงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    Matsie Angelina Motshekga  

รมว.กระทรวงการส่ือสารและเทคโนโลยีดิจิทัล  Khumbudzo Ntshavheni  

รมว.กระทรวงความร[วมมือด,านการบริหารและจารีตประเพณี  Nkosazana Clarice Dlamini Zuma 

รมว.กระทรวงกลาโหมและทหารผ[านศึก   Thandi Modise  

รมว.กระทรวงทรัพยากรเหมืองแร[    Gwede Mantashe 

รมว.กระทรวงพลังงาน      Enoch Godongwana 

รมว.กระทรวงการคลัง      Tito Titus Mboweni 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Mathume Joseph ‘Joe’ Phaahla 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรi และเทคโนโลยี Bonginkosi Emmanuel ‘Blade’ Nzimande 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Pakishe Aaron Motsoaledi 

รมว.กระทรวงการต[างประเทศและความร[วมมือระหว[างประเทศ Grace Naledi Mandisa Pandor  

รมว.กระทรวงยุติธรรมและการบริการราชทัณฑi  Ronald Lamola 

รมว.กระทรวงการจ,างงานและแรงงาน   Thembelani Thulas Nxesi  

รมว.กระทรวงการตำรวจ     Bheki Cele 

รมว.กระทรวงรัฐวิสาหกิจ     Pravin Jamnadas Gordhan 

รมว.กระทรวงบริหารและการจัดการสาธารณะ  Thembelani Thulas Nxesi 

รมว.กระทรวงงานสาธารณะและโครงสร,างพ้ืนฐาน  Patricia de Lille 

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม     Lindiwe Daphney Zulu 

รมว.กระทรวงการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก   Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams 

รมว.กระทรวงกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม   Nkosinathi Emmanuel ‘Nathi’ Mthethwa 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแห[งรัฐ    Dipuo Letsatsi-Duba 

รมว.กระทรวงท[องเท่ียว      Lindiwe Nonceba Sisulu 

รมว.กระทรวงการค,าและอุตสาหกรรม   Ebrahim Patel 

รมว.กระทรวงคมนาคม      Fikile April Mbalula 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล,อม ป�าไม, และการประมง  Barbara Creecy 

 

 

รมว.กระทรวงการต้ังถ่ินฐานของมนุษยi น้ำ และสุขาภิบาล Senzo Mchunu 
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รมว.ประจำสำนักประธานาธิบดี    Mondli Gungubele 

 

----------------------------------------- 

                      (ต.ค.2565) 


