สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Republic of South Africa)






เป็นประเทศมหาอานาจในภูมิภาค มีบทบาทนาทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกา ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของแอฟริกาใต้ในอาเซียน
เป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี 2553
เป็นสมาชิกไม่ถาวร UNSC วาระปี ค.ศ. 2011-2012
มีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เพียงประเทศเดียวในทวีปแอฟริกา และมีปริมาณแร่ยเู รเนียมสารองมากเป็น
อันดับ 4 ของโลก
 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 อดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลาได้ถงึ แก่อสัญกรรมอย่างสงบ
 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 พรรค African National Congress ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของแอฟริกาใต้

พื้นที่
เมืองหลวง

ข้อมูลทั่วไป
1,219,090 ตร.กม. (ใหญ่กว่าไทย ประมาณ 2 เท่าครึ่ง)
กรุงพริทอเรีย (Pretoria)

ประชากร
ภาษาราชการ

52.8 ล้านคน (ประมาณการกลางปี 2557)
อังกฤษ และ Afrikaans (ภาษาถิน่ ที่มผี ู้ใช้มาก เช่น IsiNdebele, IsiZulu)

ประธานาธิบดี

รมว.กต.

นายเจค็อบ เกดเลยีห์เลคีซา ซูมา
(Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma)
(เข้ารับตาแหน่งวาระที่ 2 เมื่อ 24 พ.ค. 2557)
นางสาวไมเต อึนโคอานา-มาซาบาเน่
(Maite Nkoana-Mashabane)
(เข้ารับตาแหน่งเมือ่ 11 พ.ค.2552)

ศาสนา

Zion Christian 11.1% Pentacostal/Charismatic 8.2%
วันชาติ
27 เมษายน
Catholic 7.1% Methodist 6.8% อิสลาม 1.5% คริสต์นิกายอื่นๆ วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 9 ธันวาคม 2536
46.5% อื่นๆ 3.7% ไม่มีศาสนา 15.1%
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ประมาณการปี 2556)
GDP
342.077 พันล้านUSD (ไทย:387 พันล้านUSD)
สกุลเงิน แรนด์แอฟริกาใต้(ZAR)(1ZAR =2.94 บาท)(สถานะ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 57)
GDP per Capita
6,620USD (ไทย : 5,673 USD)
เงินทุนสารอง 49.690 หมื่นล้าน USD (ไทย : 168.21 พันล้าน USD)
Real GDP Growth
ร้อยละ 1.9 (ไทย : ร้อยละ 2.9)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 5.8 (ไทย : ร้อยละ 2.2)
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทองคา โครเมียม พลวง ถ่านหิน แร่เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร ทองคาขาว ทองแดง เกลือ ก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก
เหมืองแร่ (ทองคาขาว ทอง และโครเมียม) ชิ้นส่วนรถยนต์ งานโลหะ เครื่องจักร สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย อาหาร
การซ่อมเรือพาณิชย์
สินค้านาเข้าที่สาคัญ
เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาหาร
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ
จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น อินเดีย
สินค้าส่งออกที่สาคัญ
ทองคา เพชร ทองคาขาว เหล็กและแร่อื่น ๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ตลาดส่งออกที่สาคัญ
จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์
สถิติที่สาคัญไทย-แอฟริกาใต้(2556)
มูลค่าการค้าไทย-แอฟริกาใต้
4,842.91 ล้าน USD (ไทยส่งออก 2,607.84 ล้าน USD ไทยนาเข้า 2,235.07 ล้าน USD ไทยได้ดลุ การค้า 372.77 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เครือ่ งยนต์สันดาปในแบบลูกสูบ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก
เครื
่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ
สินค้านาเข้าจากแอฟริกาใต้
ส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ น้ามันดิบ
การลงทุน
มีการลงทุนด้านการบริการ ร้านอาหาร และสปาจานวนมาก / มีบริษัทสาขายานยนต์ของไทยจานวน 4 บริษัทกาลังหาพื้นที่
สาหรับเปิดโรงงาน
การท่องเทีย่ ว
ชาวแอฟริกาใต้มาไทยประมาณ 79,010 คน (2556)
คนไทยในแอฟริกาใต้
ประมาณ 3,000 คน
การตรวจลงตรา
ไทย-แอฟริกาใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ (90 วัน) /ธรรมดา (30 วัน)
สานักงานของไทยในแอฟริกาใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (สถานเอกอัครราชทูต / สานักงานผู้ช่วยทูตทหาร /สานักงานพาณิชย์ )
ของ สานักงานของแอฟริกาใต้ในไทย สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้/ปทท. / สถานกงสุลกิตติมศักดิแ์ อฟริกาใต้/ปทท. (เชียงราย)
กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ ธันวาคม 2557

