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สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

(Republic of South Africa) 

 
 

เมืองหลวง พริทอเรีย  

 

ท่ีตั้ง ใตสุดของทวีปแอฟริกา เสนละติจูด 29 องศาใต และเสนลองจิจูด 24 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี

โดยรวม 1,219,090 ตร.กม. มีชายแดนทางบกยาว 5,244 กม. และมีชายฝงยาว 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 

  ตอนกลางประเทศเปนท่ีตั้งของเลโซโท มีพรมแดนติดกัน (1,106 กม.)  
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ภูมิประเทศ เปนท่ีราบกวางใหญ ลอมรอบดวยเนินเขาและท่ีราบชายฝงทะเล 

 

ภูมิอากาศ มีฝนตกนอยดานชายฝงตะวันออก มีอากาศแบบก่ึงเขตรอน อากาศอุนในตอนกลางวันและ

เย็นสบายในตอนกลางคืน 

 

ประชากร 59,308,690 คน  (พ.ย. 2564)  

 

รายละเอียดประชากร  เปนแอฟริกันผิวดำ 80.9% ผิวสี 8.8% ผิวขาว 7.8% อินเดียและเอเชีย 2.5% 

อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 27.94% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 65.97%  

วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 6.09% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 65.04 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชายประมาณ 63.68 ป  

อายุเฉลี่ยเพศหญิงประมาณ 66.42 ป อัตราการเกิด 18.89 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9.27 

คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.95%  

 

ศาสนา คริสต 86% ศาสนาท่ีสืบตอมาจากบรรพบุรุษ ชนเผา นับถือผี หรือศาสนาของชาวแอฟริกา

ดั้งเดิม 5.4% อิสลาม 1.9% อ่ืน ๆ 1.5% ไมสามารถระบุได 5.2% 

 

ภาษา ภาษาราชการ 11 ภาษา ไดแก 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 อัตราการรูหนังสือ 95% 

 

การกอตั้งประเทศ กลุมพอคาชาวเนเธอรแลนดเดินทางมายังแอฟริกาใตเม่ือป 2195 และตั้งจุดพัก 

บนเสนทางการค าเครื่องเทศระหวางเนเธอรแลนด กับตะวันออกไกลข้ึนท่ี  Cape Town ตอมาเม่ือป  2349  

สหราชอาณาจักรยึดแหลม Good Hope ทำใหชาวเนเธอรแลนดตองอพยพข้ึนไปทางเหนือและตั้งเขตการ 

ปกครองของตนเองข้ึน การพบแหลงเพชรและทองคำในชวงระหวางป 2410-2429 สรางความร่ำรวยใหแกผูตั้ง 

ถ่ินฐานเดิม และตั้งรัฐบัวร (Boer) ข้ึน ตอมา มีผูอพยพมายังแอฟริกาใตเพ่ิมข้ึน (สวนใหญมาจากสหราชอาณาจักร) 

ทำใหชาวบัวรท่ีอาศัยอยูเดิมถูกรุกราน ชาวบัวรจึงทำสงครามตอตานสหราชอาณาจักร (Boer War) ระหวาง 

ป 2442-2445 แตพายแพเม่ือป 2491 ตอมา ชาวอังกฤษและบัวร (หรือชาว Afrikaners) รวมกันบริหาร

ประเทศตั้งแตป 2453 ภายใตชื่อ สหภาพแอฟริกาใต (Union of South Africa) และปรับเปลี ่ยนเปน

สาธารณรัฐเมื่อป 2504 พรรคแหงชาติที่มีชาว Afrikaners ไดเขาบริหารประเทศเม่ือป 2491 และประกาศ 

ใชนโยบาย Apartheid ซ่ึงเปนนโยบายแบงแยกสีผิวที่เอื้อประโยชนตอคนผิวขาว ซ่ึงเปนชนสวนนอยและ

กดข่ีชาวผิวดำซ่ึงเปนชนสวนใหญ พรรคสภาแหงชาติแอฟริกัน (African National Congress-ANC) ตอตาน
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นโยบาย Apartheid และผูนำหลายคนถูกจับจำคุก รวมท้ังนาย Nelson Mandela ซ่ึงถูกจำคุกนานถึง 27 ป 

การประทวงภายในประเทศและการกดดันจากนานาประเทศทำใหเกิดการเจรจาและตกลงจะถายโอนอำนาจ 

สูการปกครองโดยคนสวนใหญ รวมท้ังการปลดปลอยนักโทษทางการเมือง ซ่ึงนำไปสูการเลือกตั้งหลายเชื้อชาติ

เม่ือป 2537 ซ่ึงถือเปนการสิ้นสุดนโยบาย Apartheid และเริ่มการปกครองโดยรัฐบาลท่ีนำโดยพรรค ANC    

  

วันชาต ิ 27 เม.ย. (วันเสรีภาพของแอฟริกาใต เม่ือป 2537) 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนา

รัฐบาล วาระดำรงตำแหนง 5 ป และดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 สมัย การเลือกตั้งประธานาธิบดี

ครั ้งลาสุดเม่ือ 8 พ.ค.2562 เปนการเลือกตั้ งโดยออมของสภาผูแทนราษฎร (National Assembly)  

โดยประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีแอฟริกาใตเม่ือ 22 พ.ค.2562 

หลังจากชนะการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 8 พ.ค.2562 โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งถัดไปจะมีข้ึนใน พ.ค.2567 

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง ครม. 

 ฝายนิติบัญญัติ : ใชระบบ 2 สภา คือ National Council of Provinces สมาชิก 90 คน 

(โดยมาจากสมาชิกสภาประจำจังหวัด จังหวัดละ 10 คน) วาระการดำรงตำแหนง 5 ป (หมายเหตุ สภานี้ 

มีอำนาจพิเศษในการปกปองผลประโยชนของชาติ รวมท้ังปกปองวัฒนธรรมและภาษาในชนกลุมตาง ๆ )  

และสภาผูแทนราษฎร (National Assembly) สมาชิก 400 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระการดำรง

ตำแหนง 5 ป การเลือกตั้งท้ังสองสภาครั้งลาสุดเม่ือ 8 พ.ค.2562 และการเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีข้ึนในป 2567 

 ฝายตุลาการ : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา (Supreme Court of Appeal) 

ศาลสูง (High Court) และศาลชั้นตน (Magistrates’ Courts) 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค African National Congress (ANC) ซ่ึงเปนพรรครัฐบาล และ

ประธานาธิบดี Ramaphosa เปนหัวหนาพรรค พรรค Democratic Alliance (DA) พรรค Economic Freedom 

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

 

กลุมท่ีเคล่ือนไหวกดดันรัฐบาล   Congress of South African Trade Unions หรือ COSATU พรรค  South 

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

ทั้งนี้ COSATU และ SACP อยู ในกลุมพันธมิตร 3 ฝาย (Tripartite Alliance) ซึ่งสมาชิกที่เหลือ ไดแก 

African National Congress 

 

เศรษฐกิจ แอฟริกาใตเปนประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลาง เปนตลาดใหมท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ 

ตลาดการเงินพัฒนา มีระบบกฎหมาย การสื่อสาร พลังงาน และระบบการขนสงท่ีดี ภาคเศรษฐกิจมีดานบริการ 

อุตสาหกรรม และการเกษตร ตลาดหลักทรัพยของแอฟริกาใตมีขนาดใหญท่ีสุดในแอฟริกา และใหญติดอันดับ

หนึ่งใน 20 ของโลก อยางไรก็ดี แอฟริกาใตยังคงประสบปญหาขาดแคลนกระแสไฟฟา การวางงาน ความไม

เทาเทียมกัน หรือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูง ท้ังนี้ แอฟริกาใตมีการวางงานสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม

เยาวชนผิวดำ 
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 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : South African rand (ZAR)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 15.840 ZAR 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 0.469 ZAR (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 301,924 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -6.96%  

เงินเฟอ : 3.2%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 5,090.72 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 14.687 ลานคน  

อัตราวางงาน : 28.7%   

ผลผลิตการเกษตร : ขาวโพด ขาวสาลี ออย ผลไม ผัก เนื้อวัว เนื้อสัตวปก เนื้อแกะ ขนสัตว ผลผลิตจากนมวัว 

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม : เหมืองแร (เปนประเทศผูผลิตแพลทินัม ทองคำ และโครเมียม รายใหญท่ีสุดของโลก) 

โรงงานผลิตรถยนตเครื่องใชโลหะ เครื่องจักรกล สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑ ปุยเคมี ผลผลิตอาหาร 

และการซอมเรือพาณิชย 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ไดเปรียบดุลการคา 15,150 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 93,010 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : ทองคำ เพชร แพลทินัม โลหะอ่ืน และสินแรอ่ืน ๆ เครื่องจักรกลและอุปกรณ 

ประเทศสงออกสำคัญ : จีน 15% สหราชอาณาจักร 8% เยอรมนี 7% สหรัฐฯ 6% อินเดีย 6%  

มูลคาการนำเขา : 77,860 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : เครื่องจักรกลและอุปกรณ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม อุปกรณวิทยาศาสตร และ

ผลผลิตอาหาร 

ประเทศนำเขาสำคัญ : จีน 18% เยอรมนี 11% สหรัฐฯ 6% อินเดีย 5%  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ทองคำ โครเมียม พลวง ถานหิน สินแร เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก แรธาตุ

หายาก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร แพลทินัม ทองแดง ธาตุโลหะสีขาวเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการทำเหล็ก อัลลอย 

เกลือ และกาซธรรมชาติ 

 

การทหาร กองทัพแหงชาติของแอฟริกา (South African National Defense Force-SANDF) ประกอบดวย 

ทบ. ทร. ทอ. และหนวยแพทยทหาร งบประมาณดานการทหารเม่ือป 2563 จำนวน 3,235 ลานดอลลารสหรัฐ 

คิดเปน 1.14% ของ GDP กำลังพลรวม : 74,500 นาย (ทบ. 38,200 นาย ทร. 6,800 นาย ทอ. 9,800 นาย 

หนวยแพทยทหาร 7,400 นาย และอ่ืน ๆ 12,300 นาย) กองหนุน 15,050 นาย (ทบ. 12,250 นาย ทร. 850 นาย 

ทอ. 850 นาย หนวยแพทยทหาร 1,100 นาย) 
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  ยุทโธปกรณสำคัญ : ทบ. ไดแก รถถังหลัก (MBT) 24 คัน รถถังจูโจม (ASLT) 50 คัน รถหุมเกราะ

ทหารราบ (IFV) 534 คัน รถหุมเกราะลำเลียงพล (APC) 810 คัน รถหุมเกราะกูภัย (ARV) รุน Gemsbok 

รถถังทอดสะพาน (VLB) รุน Leguan ทุนระเบิดดักรถถัง (Mine Warfare) รุน Husky อาวุธนำวิถีตอสูรถถัง 

(MSL) ปนไรแรงสะทอนถอยหลังตอสูรถถัง (RCL) รุน M40A1 ปนใหญประเภทอัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) 

ยิงระเบิด (MRL) และปนครก (MOR) รวม 1,240 กระบอก อากาศยานไรคนขับ จรวดตอสูอากาศยานพ้ืน 

สูอากาศ (SAM) และปนตอสูอากาศยานประเภทอัตตาจร (SP) และลากจูง (TOWED) รวม 40 กระบอก 

  ทร. ไดแก เรือดำน้ำ เรือฟริเกต 4 ลำ เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝง 4 ลำ เรือกวาดทุน

ระเบิด 2 ลำ และเรือสงกำลังบำรุง 2 ลำ 

 ทอ. ไดแก เครื่องบินโจมตีพ้ืนดิน (FGA) 26 เครื่อง เครื่องบินขนสง (TPT) 24 เครื่อง และ

เครื่องบินสำหรับการฝก (TRG) 59 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี (ATK) 11 เครื่อง เฮลิคอปเตอรอเนกประสงค 

(MRH) 4 เครื่อง เฮลิคอปเตอรขนสง (TPT) 69 เครื่อง ขีปนาวุธจากกาศสูอากาศ (AAM) และระเบิดนำวิถีดวย

เลเซอร 

  

สมาชิกองคการระหวางประเทศ 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, UN Security Council(temporary), UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, 

UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO และ ZC 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ท าอากาศยาน  407 แห ง ท่ี สำคัญ  คือ  ท าอากาศยาน  OR Tambo 

International Airport ในเมืองโจฮันเนสเบิรก ทางรถไฟระยะทาง 20,986 กม. ถนนระยะทาง 747,014 กม. 

ท า เรื อ ส ำ คั ญ  ได แ ก  Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Richards Bay แ ล ะ  Saldanha Bay  

การโทรคมนาคม : โทรศัพทพ้ืนฐานใหบริการประมาณ 2.024 ลานเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี 96.972 ลาน

เลขหมาย รหัสโทรศัพท +27 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 38.13 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .za เว็บไซตการทองเท่ียว 

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

 

การเดินทาง การบินไทยยกเลิกเท่ียวบินตรงระหวางกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรก เม่ือ ม.ค.2558 และไมมี      

สายการบินท่ีบินตรงจากไทยไปแอฟริกาใต ใชเวลาเดินทางอยางนอยประมาณ 18 ชม. เวลาของแอฟริกาใตชา

กวาไทยประมาณ 6 ชม. คนไทยสามารถเดินทางเขาแอฟริกาใตได 30 วัน โดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) ความพยายามในการแกไขปญหาดานตาง ๆ ภายในแอฟริกาใต ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ 

การคา และการลงทุน ของประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa โดยเฉพาะปญหาการวางงาน ซ่ึงอยูในระดับสูง

อยางตอเนื่อง ปจจุบันแอฟริกาใตเผชิญปญหาเศรษฐกิจตกต่ำและมีอัตราการวางงานสูงถึง 28.7% จากปญหา

การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19  

http://www.southafricatravel.com/
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 2) ปญหาตอตานแรงงานตางชาติ (Xenophobia) ในแอฟริกาใต ท่ีมีมาต้ังแตป 2537 และ

เริ่มรุนแรงข้ึนเม่ือป 2551 โดยเฉพาะแรงงานผิวดำจากประเทศอ่ืนในแอฟริกา เชน ไนจีเรีย โดยชาวแอฟริกาใต

กลาวหาวา ชาวตางชาติเขามาแยงอาชีพ ทำใหชาวแอฟริกาใตประสบความยากจน และวางงานสูง  

 3) การแขงขันการเปนผูนำทางเศรษฐกิจในทวีปแอฟริการะหวางแอฟริกาใตกับไนจีเรีย  

ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญของทวีปแอฟริกา 

 4) ความเปนมหาอำนาจของแอฟริกาใตในภูมิภาค โดยมีบทบาทนำท้ังดานการเมืองและเศรษฐกิจ  

 5) ปญหายาเสพติด โดยแอฟริกาใตเปนศูนยกลางการคายาเสพติดในภูมิภาคแอฟริกา Sub-

Sahara และเปนเสนทางการขนสงโคเคนและเฮโรอีนจากทวีปอเมริกาใตและอัฟกานิสถานไปยังภูมิภาคยุโรป 

 

ความสัมพันธกับไทย 

 สาธารณรัฐแอฟริกาใตเปนประเทศท่ีมีความสำคัญท่ีสุดประเทศหนึ่งสำหรับไทยในทวีป

แอฟริกา โดยเฉพาะการเปนหุนสวนหลักทางยุทธศาสตรของไทยในความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคม รัฐบาลไทยและแอฟริกาใตไดสถาปนาความสัมพันธทางการกงสุลระหวางกันเม่ือ 9 มี.ค.2535 และ

ไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 9 ธ.ค.2536 

 หนวยราชการของไทยในแอฟริกาใต ไดแก สอท.ไทยประจำพริทอเรีย สำนักงานสงเสริม

การคาในตางประเทศ และสำนักงานผูชวยทูตฝายทหาร ขณะท่ีแอฟริกาใตก็มี สอท.ประจำอยูกรุงเทพฯ 

 ดานการคา แอฟริกาใตเปนคูคาอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟรกิา และอันดับท่ี 26 ของไทยในโลก 

ท้ังนี้ เม่ือป 2563 การคาไทย-แอฟริกาใตมีมูลคา 2,600.26 ลานดอลลารสหรัฐ เปนการสงออกมูลคา 

2,128.94 ลานดอลลารสหรัฐ นำเขามูลคา 471.31 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 

1,657.63 ลานดอลลารสหรัฐ โดยชวง ม.ค.-ต.ค.2564 มูลคาการคาสองฝายอยูท่ี 3,189.28 ลานดอลลาร

สหรัฐ โดยไทยสงออกเปนมูลคา 2,505.01 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขาเปนมูลคา 684.26 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 1,820.75 ลานดอลลารสหรัฐ 

  สินคาสงออกของไทย : รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องยนตสันดาปภายในแบบ

ลูกสูบและสวนประกอบ ขาว ผลิตภัณฑยาง เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกลา

และผลิตภัณฑ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป และเม็ดพลาสติก สวนสินคานำเขาจากแอฟริกาใต : สินแร

โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 

เงินแทงและทองคำ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เหล็ก เหล็กกลาและ

ผลิตภัณฑ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร น้ำอัดลมและสุรา สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว 

  แอฟริกาใตมีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับไทยมากท่ีสุดในทวีปแอฟริกา เนื่องจากเปน

ประเทศท่ีมีวัตถุดิบมาก ประชาชนมีรายไดและอำนาจการซ้ือมากกวาประเทศใกลเคียงอ่ืน อีกท้ังเปนประตู

การคาสำคัญในการสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน นอกจากนี้ แอฟริกาใตเปนตลาดสงออกขาวท่ีสำคัญของ

ไทยในภูมิภาคแอฟริกา เม่ือป 2563 แอฟริกาใตเปนประเทศคูคาขาวอันดับหนึ่งของไทย โดยไทยสงออกขาว

ไปยังแอฟริกาใต 672,777 ลานตัน คิดเปนมูลคา 9,925 ลานบาท 
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  ปจจุบัน นักธุรกิจแอฟริกาใตเขามาลงทุนในไทย อาทิ ธุรกิจสายการบิน อุตสาหกรรมเหล็ก 

และเหล็กกลา ผลไมกระปอง และธุรกิจ e-commerce เปนตน นอกจากนี้ แอฟริกาใตมีโครงการท่ีไดรับ

อนุมัติสงเสริมการลงทุนในไทยจำนวน 1 โครงการ เปนอุตสาหกรรมเบา (อัญมณีและเครื่องประดับ) มูลคา 7.3 

ลานบาท สำหรับธุรกิจไทยท่ีลงทุนในแอฟริกาใตสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ไดแก รานอาหาร 

และสปา จำนวนกวา 20 ราน ปจจุบัน มีการลงทุนขนาดใหญเพ่ิมข้ึน อาทิ กลุมธุรกิจบานปูลงทุนในธุรกิจการ

กอสรางโรงแรม เหมืองถานหิน กลุมเครือเจริญโภคภัณฑลงทุนในธุรกิจคาขาว สินคาเกษตรและอาหารแปรรูป 

บริษัทคาสากลปูนซีเมนตไทยลงทุนธุรกิจคาเม็ดพลาสติกและสินคากระปอง เม่ือป 2553 บริษัทอิตาเลียนไทย

ลงทุนในธุรกิจกอสรางโรงแรมและสนามกอลฟ โรงงานผลิตสีสำหรับใชกับถนนท่ีเมืองเดอรบัน ซ่ึงเปนโรงงาน

อุตสาหกรรมของไทยแหงแรกในแอฟริกาตอนใต และบริษัท Thai Export 1980 (T Group) ไดเขาไปเปด

ศูนยกระจายสินคาในแอฟริกาใต 

   

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

 

ตำแหนง  ประธานาธิบดีแอฟริกาใต และประธานพรรค African National Congress (ANC) 

 

เกิด  17 พ.ย.2495 (อาย ุ70 ป/ป 2565) ท่ี Soweto โจฮันเนสเบิรก มีพ่ีนอง 3 คน  

  โดยเปนลูกคนท่ี 2 บิดาเปนตำรวจ ชื่อนาย Samuel Ramaphosa  

  มารดาชื่อนาง Erdmuth Ramaphosa 

 

การศึกษา  - ระดบัประถมท่ีโรงเรียน Tshilidzi ใน Soweto 

  - ระดับมัธยมท่ีโรงเรียน Sekano Ntoane ใน Soweto 

ป 2514  ยายเขาศึกษาระดับมัธยมท่ีโรงเรียน Mphaphuli ใน Sibasa, Venda 

ป 2515  ศึกษาดานกฎหมายท่ี University of the North (Turfloop) ในจังหวัด Limpopo 

  จากนั้นศึกษาทางไกลดานกฎหมายตอท่ี University of South Africa (UNISA) 

ป 2524  จบการศึกษาดานกฎหมายจาก UNISA 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสแลว มีบุตร 5 คน โดยนาง Tshepo Motsepe (ภรรยาปจจุบัน) เปนภรรยา

   คนท่ี 3 มีบุตรดวยกัน 4 คน 

 

ประวัติการทำงาน  หลังจบการศึกษา เปนท่ีปรึกษาในฝายกฎหมายของ Council of Unions of South 

  Africa (CUSA) 

ป 2525  ริเริ่มสหภาพแรงงานเหมือง National Union of Mineworkers (NUM) ซ่ึงตอมา 

  เปนสหภาพแรงงานขนาดใหญท่ีสุดและมีอิทธิพลสูง 

ธ.ค.2525-มิ.ย.2534  ดำรงตำแหนงเลขาธิการใหญคนแรกของ NUM 

ป 2540  กรรมการบรษัิท New Africa Investments Limited 

ป 2544  กอตั้งและเปนประธานบริหารบริษัท Shanduka Group ซ่ึงลงทุนในภาคทรัพยากร 

  พลังงาน อสังหาริมทรัพย การธนาคาร ประกันภัย และโทรคมนาคม  
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มี.ค.2550  ประธานรวมของบริษัท Mondi ซ่ึงเปนกลุมบริษัทระหวางประเทศชั้นนำดานกระดาษ

  และบรรจุภัณฑ 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2525   มีบทบาทเคลื่อนไหวตอตานนโยบายแบงแยกสีผิวของรัฐบาลแอฟริกาใตเรื่อยมาเปน

  เวลาหลายป  

ม.ค.2533  มีบทบาทในการชวยปลอยตัวนักโทษทางการเมืองของพรรค African National Congress 

  (ANC) ในแซมเบีย 

ก.ค.2534  ไดรับเลือกตั้งเปนเลขาธิการใหญของพรรค ANC 

ป 2537  ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา 

24 พ.ค.2537 ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสภารัฐธรรมนูญ (Constitutional Assembly) 

ม.ค.2540  ลาออกจากตำแหนงทางการเมือง 

ป 2540  ไดรับเลือกเปนสมาชิก ANC National Executive Committee ดวยคะแนนเสียง

  เปนลำดับท่ี 1  

ป 2550  ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก ANC National Executive Committee อีกครั้ง 

18 ธ.ค.2555  ไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานพรรค ANC  

25 พ.ค.2557-ป 2561 ดำรงตำแหนงรองประธานาธิบดี 

3 มิ.ย.2557  ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการ National Planning Commission  

18 ธ.ค.2560  ไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงประธานพรรค ANC 

15 ก.พ.2561 ไดรับเลือกตั้งทางออมใหดำรงตำแหนงประธานาธิบดีแบบปราศจากคูแขง โดยสภา

  ผูแทนราษฎร 

8 พ.ค.2562  ชนะการเลือกตั้งท่ัวไปดำรงตำแหนงเปนประธานาธิบดี 

25 พ.ค.2562  สาบานตนเขารับแหนงประธานาธิบดีแอฟริกาใตคนท่ี 5 

10 ก.พ.2563 - 6 ก.พ.2564  ดำรงตำแหนงประธานสมัชชาใหญ (Assembly) ของสหภาพแอฟริกา (AU) 

 

ขอมูลที่นาสนใจอื่น ๆ : เปนบุคคลที่ร่ำรวยมากในแอฟริกาใต คาดวามีมูลคาทรัพยสินประมาณ 6,400 

ลานแรนด (ประมาณ 550 ลานดอลลารสหรัฐ) เนื่องจากเปนผูบริหารและถือหุนในหลายบริษัท เปนเจาของ

ทรัพยสินอีกหลายรายการ เชน ทรัพยสิน 30 แหง ในเมืองโจฮันเนสเบิรก อะพารตเมนต 2 แหง ในเมืองเคปทาวน 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีแอฟริกาใต 

ประธานาธิบดี      Matamela Cyril Ramaphosa 

รองประธานาธิบดี      David Dabede Mabuza 

รมว.กระทรวงเกษตร ปฏิรูปท่ีดิน และพัฒนาชนบท  Angela Thokozile Didiza  

รมว.กระทรวงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    Matsie Angelina Motshekga  

รมว.กระทรวงการสื่อสาร     Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams  

รมว.กระทรวงความรวมมือดานการบรหิารและจารตีประเพณี  Zweli Mkhize 

รมว.กระทรวงกลาโหมและทหารผานศึก   Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula  

รมว.กระทรวงทรัพยากรเหมืองแร    Gwede Mantashe 

รมว.กระทรวงพลังงาน      Jeffrey Radebe 

รมว.กระทรวงการคลัง      Tito Titus Mboweni 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Pakishe Aaron Motsoaledi 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี Naledi Pandor 

รมว.กระทรวงมหาดไทย     Blade Nzimande 

รมว.กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ Lindiwe Sisulu 

รมว.กระทรวงยุตธิรรมและการบริการราชทัณฑ  Michael Masutha 

รมว.กระทรวงการจางงานและแรงงาน   Thembelani Waltermade Thulas Nxesi 

รมว.กระทรวงการตำรวจ     Bheki Cele 

รมว.กระทรวงรัฐวิสาหกิจ     Pravin Jamnadas Gordhan 

รมว.กระทรวงบริหารและการจัดการสาธารณะ  Ayanda Dlodlo 

รมว.กระทรวงงานสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐาน  Thulas Nxesi 

รมว.กระทรวงพัฒนาสังคม     Susan Shabangu 

รมว.กระทรวงการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก   Khumbudzo Phophi Silence Ntshavheni  

รมว.กระทรวงกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม   Tokozile Xasa 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแหงรัฐ    Dipuo Letsatsi-Duba 

รมว.กระทรวงทองเท่ียว      Derek Hanekom 

รมว.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม   Robert Haydn Davies 

รมว.กระทรวงคมนาคม      Blade Nzimande 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม ปาไม และการประมง  Nomvula Mokonyane 

รมว.กระทรวงการตั้งถ่ินฐานของมนุษย น้ำ และสุขาภิบาล Gugile Nkwinti 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   Nkhensani Kubayi-Ngubane 

รมว.ประจำสำนักประธานาธิบดี    Jackson Mphikwa Mthembu 

                      (พ.ย.2564) 


