
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ : 1,219,912 ตร.กม.  
ประชากร : 59 ลานคน (2019)   
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษและภาษาแอฟริกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : ทองคำ เพชร แพลตตินั่ม โครเมียม ถานหิน เหล็ก 
 
 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 351.35 302.11 329.53 

GDP Per Capita (US$) 5,977.95 5,067.15 5,443.94 

GDP Growth (%) 0.15 -6.96 3.10 

สินคาสงออก : 1. แพลตทินัม (12.5%) 2. ทอง (7.89%)  3.แรเหล็ก (7.12%) 4. รถยนต (5.37%)  

5. ถานหิน (4.56%) 

  ตลาดสงออก : 1.จีน (11.4%) 2. ประเทศอื่นๆ (8.5%)  3.สหรัฐอเมริกา (8.3%) 4.เยอรมนี (8.1%)  

5. อังกฤษ (4.9%) 38 .ไทย (0.4%) 

สินคานำเขา : 1. สินคาโภคภัณฑ (7.48%) 2 น้ำมันดิบ(7.33%)  3.น้ำมันปโตรเลียม (5.18%)  

4. เคร่ืองโทรศัพท (3.58%) 5. รถยนต (3.06%) 

ตลาดนำเขา : 1. จีน (20.8%) 2. เยอรมนี (9.1%)  3. สหรัฐอเมริกา (6.4%) 4.อินเดีย (5.2%)  

5. ซาอุดิอาระเบีย (3.9%)  7. ไทย (3.1%) 
 

 

3. การคาระหวางไทย – สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 

ประเทศ 

มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) (ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) (ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต 2,600.26 1,806.64 57.95 2,128.94 1,422.31 58.97 471.31 384.34 54.29 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – สาธารณรัฐแอฟริกาใต                                  5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 

หนวย : ลานเหรียญ USD หนวย : ลานเหรียญ USD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สินคา 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

+/- (%) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

  

สินคา 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

+/- (%) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 597.3 241.3 448.6 85.96  สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ 

102.0 57.7 112.6 95.31 

เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ

และ 

352.4 145.6 262.9 80.53  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง

และทองคำ 

53.4 22.7 88.9 292.13 

ขาว 319.0 123.8 148.2 19.70  เคมีภัณฑ 113.7 70.5 61.7 -12.59 

ผลิตภัณฑยาง 100.6 44.3 76.3 72.14  สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 62.9 24.2 49.0 102.21 

เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 89.1 45.7 65.8 43.97  เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 38.2 15.4 27.7 79.89 

เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ

เครื่อง 

83.3 31.8 45.6 43.40  ยุทธปจจัย 9.7 9.1 12.8 41.28 

เม็ดพลาสติก 35.7 15.2 36.1 138.26  เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ 44.6 28.7 11.7 -59.29 

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 57.5 28.1 35.8 27.46  เครื่องด่ืมประเภทน้ำแร น้ำอัดลม

และสุรา 

7.4 4.2 4.0 -5.49 

เคมีภัณฑ 62.9 31.8 24.8 -21.90  เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 4.1 1.5 2.4 59.44 

เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และ

สวนประกอบ 

31.8 11.2 24.4 118.00  ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 2.1 0.8 2.2 174.93 

รวม 10 รายการ 1,729.7 718.7 1,168.5 62.59  รวม 10 รายการ 438.2 234.8 372.9 58.84 

อื่นๆ 399.3 176.0 253.8 44.20  อื่นๆ 33.1 14.3 11.4 -20.35 

รวมท้ังส้ิน 2,128.9 894.7 1,422.3 58.97  รวมท้ังส้ิน 471.3 249.1 384.3 54.29 



 
 
 
 
 

6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

- สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ยังคงนาเปนหวง แมรัฐบาลแอฟริกาใตจะไดเริ่มเปดใหประชาชนกลุมเสี่ยงเขารับการฉีดวัคซีนไปบางแลว ลาสุดได
เริ่มเปดใหมีผูท่ีมีอายุ 35-49 เขาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนไดแลว และยังคงมีการขยายการประกาศใชมาตรการ Lockdown ตอไปจนกวาสถานการณจะดีข้ึน
ซึ่งรัฐบาลไดตั้งเปาหมายท่ีจะฉีดวัคซีนใหกับประชาชนจำนวน 35 ลานคน (อยางนอย 1 เข็ม) ภายในชวงคริสมาสตป 2564 น้ี สวนสถานการณความไมสงบทาง
การเมืองในมลรัฐ Kwazulu-Natal และ Gauteng เริ่มเขาสูความสงบเรียบรอย แตมีการประเมินวาสถานการณความไมสงบในครั้งน้ี กอใหเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจไปมูลคาประมาณ 1 แสนลานบาท สูญเสีย GDP ไปมีมูลคา 8 หมื่นลานบาท หรือ 0.7% มีการคาดการณวาจะกระทบตอผูประกอบอาชีพ 1.5 แสนคน 
- จากการท่ีรัฐบาลยังคงประกาศใชมาตรการ Lockdown และสถานการณความไมสงบทางการเมืองในชวงท่ีผานมา ทำใหแอฟริกาใตตองมีการนำเขาสินคาอาหาร 

และเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ิมข้ึนจำนวนมาก ดังน้ันจึงเปนโอกาสของผูสงออกไทยในฐานะผูสงออกสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญของโลก ในการขยายการสงออก

สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรและอาหาร ท้ังน้ีสินคาท่ีไทยมีศักยภาพ เชน ขาว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป อาหารแชแข็ง ผักผลไมแปรรูป เปนตน 

โอกาส 

- การแพรระบาดของ COVID-19 สถานการณความไมสงบทางการเมือง และ เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง สงผลใหผูบริโภคมีรายไดเพ่ือการใชจายลดลงและยัง

ระมัดระวังการใชจาย ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกอาหารท่ีเปนสิ่งสำคัญตอการดำรงชีพ จึงมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดไปยังแอฟริกาใต ไดแก 

อาหารสำเร็จรูป อาหารกระปอง ผัก/ผลไมกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง ขาว ของขบเคี้ยว และอาหารแปรรูปตาง ๆ ท่ีมีอายุการเก็บรักษาไดนาน  

- รัฐบาลไดมีนโยบายเรงการฉีดวัคซีนใหกับประชาชนชวงอายุ 35-49 ซึ่งอยูในวัยแรงงาน ไดตั้งเปาหมายท่ีจะฉีดวัคซีนใหกับประชาชนจำนวน 35 ลานคน (อยาง

นอย 1 เข็ม) ภายในชวงคริสมาสตป 2564 น้ี เพ่ือเปนการลดการแพรระบาดและชวยฟนฟูเศรษฐกิจ เพ่ือชวยสรางความมั่นใจใหกับประชาชนใหออกมาก 

จับจายใชสอยและปรับตัวกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว รวมไปถึงเปนการชวยฟนฟูภาคการผลิตของเอกชน  

- มีความตองการผลิตภัณฑหรือเวชภัณฑท่ีใชปองกันโรคเพ่ิมข้ึน เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑฆาเช้ือ เปนตน 

- เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2564 ท่ีผานมา ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาไดรวมตัวกันประกาศเริ่มใชความตกลงเขตการคาเสรีทวีปแอฟริกา (African Continental 

Free Trade Area : AfCFTA) ซึ่งถือเปนความตกลงการคาท่ีใหญท่ีสุดในทวีปแอฟริกา และเปนเขตการคาเสรีท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก (54 ประเทศ) ซึ่ง

หาก AfCFTA มีผลบังคับใชอยางเต็มรูปแบบ จะเปนเขตการคาเสรีท่ีครอบคลุมประชากรกวา 1,200 ลานคน และเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาด

เศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 8 ของโลก มีขนาด GDP กวา 3 ลานลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึนมากกวาสองเทาภายในป 2593 มีการประเมินวา 

AfCFTA จะชวยเพ่ิมมูลคาการคาระหวางประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งผูประกอบการไทยอาจใชแอฟริกาใตเปนฐานในการขยายตลาดสงออกเขาสูภูมิภาคแอฟริกา

ตอนใตได 

อุปสรรค  

- ขอจำกัดทางดานการชำระเงิน ดานระยะทางการขนสง ดานภาษาและวัฒนธรรมทางการคา 

- คาเงินแรนดท่ีออนตัวลง จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง สงผลใหสินคามีราคาสูงข้ึน  

ประเด็นขอเสนอ  

- สงเสริมใหนักลงทุนไทยไปรวมลงทุนในแอฟริกาใตมากข้ึนในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนต เน่ืองจากแอฟริกาใตเปนฐานการผลิตรถยนตท่ีสำคัญในการ

สงออกไปยังสหภาพยุโรป  



 

 

 

 

 

 

 

8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2 

กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
 
 

เปาหมายสงออกป 2021 : +2.5 
 

1. แผนการดำเนินงานเรงดวนเมื่อสถานการณโควิด-19 คลี่คลาย 

- ติดตามและสอบถามปญหา/อุปสรรคในการนำเขาสินคาจากผูนำเขารายสำคัญ เพ่ือประเมินผลกระทบในชวงมาตรการปองกันการระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 และหาแนวทางแกไขตามสภาพปญหา/ผลกระทบ 

- ใชสื่อออนไลนในการนำเสนอขาวและความเคลื่อนไหวของตลาดไปยังผูสงออกไทย 

- ดำเนินโครงการประชาสัมพันธสินคาของไทยผานสื่อสังคมสมัยใหม (social media) ท่ีเปนท่ีนิยมใน ทองถ่ิน ไดแก Instagram YouTube และ

Whatsapp) อยางตอเน่ือง พรอมท้ังใชผูมีอิทธิพลทางสังคมออนไลนเปนผูนำเสนอและเชิญชวน เนนเจาะผูบริโภคกลุมคนรุนใหมท่ีนิยมการสื่อสารผาน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีกำลังซื้อสูง  

2. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดแอฟริกา 

- โครงการจับคูธุรกิจผานระบบออนไลนในตลาดเกิดใหม Emerging Market Online Business Matching : ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และ

ลาตินอเมริกา ในกลุมสินคาเกษตรและอาหาร ช้ินสวนยานยนต เครื่องจักรกลการเกษตร สินคาสุขภาพและความงาม สินคาไลฟสไตล และสินคาตกแตง

บาน วันท่ี 3 สิงหาคม 2564  

- กิจกรรมเจรจาการคาผานระบบออนไลน สินคาอาหารและอุตสาหกรรมหนัก บูรณาการภูมิภาคแอฟริกา ระหวางวันท่ี 22-24 มิถุนายน 2564  

- กิจกรรมเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยดวยขอมูลการตลาดภูมิภาค

อเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและCIS แอฟริกาและตะวันออกกลาง (สื่อออนไลน) (พ.ค. – ส.ค.64) 

3. งานแสดงสินคาในรูปแบบออนไลน และไฮบริด 

- งานแสดงสินคา THAIFEX – Virtual Trade Show (25-29 พ.ค.64) 

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Virtual Trade Fair ครั้งท่ี 66 (22-24 มิ.ย.64) 

- งานแสดงสินคา THAIFEX Anuga Asia (Hybrid) 2021 (29 ก.ย.-ต.ค.64) 

- งานแสดงสินคาเครื่องจักรกลการเกษตร (ธ.ค. 64) 

สคต . ณ กรุงพริทอเรีย จำนวน 13 ประเทศ คือ  1. แอฟริกาใต 2. แซมเบีย 3. ซิมบับเว 4. แองโกลา 5. สวาซิแลนด 6. มาลาวี 7. เลโซโท   

8. มอริเชียส 9. บอตสวานา 10. นามิเบีย 11. โมซัมบิก 12.มาดากัสการ 13. แควนเรอูนียง 
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