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ทิศเหนือติดกับประเทศแทนซาเนีย ทิศตะวันออกติดกับประเทศแทนซาเนียและประเทศโมซัมบิก ทิศใต้ติด
กับประเทศโมซัมบิก และทิศตะวันตกติดกับประเทศแซมเบีย และประเทศโมซัมบิก ไม่มีทางออกสู่ทะเล
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็ นประเทศแนวยาวจากเหนือมาใต้และส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูง ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาป
Malawi ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ้า การประมง พื้นดินส่ วนใหญ่เหมาะแก่การทําการเพาะปลูก
118,484 ตารางกิโลเมตร (เทียบกับประเทศไทยมีพ้นื ที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร)
ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1964
เดิมประเทศมาลาวีมีชื่อเรี ยกว่า Nyasaland ในอดีตราวปี ค.ศ. 1891 ประเทศ Nyasaland ได้ตกเป็ นเมืองขึ้น
ของอังกฤษซึ่ งขณะนั้นอังกฤษต้องการต่อต้านการแผ่อิทธิพลของประเทศโปตุเกสในโมซัมบิกไปยัง
ประเทศอื่นๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 อังกฤษได้มีแนวนโยบายในการรวมประเทศ Nyasaland และ Northern
Rhodesia (หรื อ Zambia) และ Southern Rhodesia (หรื อ Zimbabwe) เข้าด้วยกันเป็ นสหพันธ์รัฐ ทําให้
ประชาชนชาว Nyasaland ไม่พอใจมีการก่อตั้งพรรค Nyasaland African Congress (NAC) โดยมี Dr.
Hastings Kamuzu Banda เป็ นผูน้ าํ คนสําคัญ และในปี ค.ศ. 1959 พรรค NAC ได้ก่อการจลาจลจนถูก
กล่าวหาจากอังกฤษว่าเป็ นพรรคนอกกฎหมาย พรรค NAC จึงต้องล้มเลิกไปและตั้งพรรคใหม่ชื่อว่า Malawi
Congress Party (MCP) ขึ้นแทน ต่อมาอังกฤษได้เปลี่ยนแปลงนโยบายกับประเทศเมืองขึ้นโดยการให้
อิสระภาพ จึงมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ 15 เมษายน ค.ศ. 1961และอังกฤษพร้อมให้มีการปกครองตนเอง
ของประเทศ และ Dr. Banda ได้รับเลือกให้เป็ นนายกรัฐมนตรี คนแรกของประเทศตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1963 และนับเป็ นคนผิวดําคนแรกของประเทศในแถบแอฟริ กาตอนใต้ที่ได้ข้ ึนมาเป็ นผูน้ าํ ประเทศใน
ขณะนั้น ต่อมาปี ค.ศ. 1964 ประเทศ Nyasaland ได้เปลี่ยนชื่อประเทศมาเป็ น Republic of Malawi และ Dr.
Banda ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญกําหนดให้มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวและดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีคน
แรกของประเทศ ทําให้ในช่วง 15 ปี ของการปกครองได้สร้างความไม่พอใจให้กบั ประชาชนหลายฝ่ าย จนปี
ค.ศ. 1993 ภายใต้ความกดดันประเทศมาลาวีจึงได้ปรับเปลี่ยนให้มีการตั้งพรรคการเมืองแบบหลายพรรคขึ้น
และในปี ค.ศ. 1994 พรรค United Democratic Front (UDF) โดยมี Dr. Bakili Muluzi เป็ นหัวหน้าพรรค
ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานาธิบดีต่อจาก Dr. Banda และในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1999 จึงมีการเลือกตั้ง
แบบประชาธิปไตยเป็ นครั้งที่ 2 และ Dr. Bakili Muluzi ได้รับการเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประธานาธิบดี
ต่อเป็ นสมัยที่ 2 จากนั้นมีการเลือกตั้งอีกครั้งในปี ค.ศ. 2004 และล่าสุ ดเมื่อวันีที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 ซึ่ ง
Mr. Bingu wa Matharika ได้รับเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งประธานาธิบดี
ประธานาธิบดี Bingu wa Matharika จากพรรค United Democratic Front (UDF) ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี ค.ศ.
2004 อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 5 ปี และการเลือกตั้งครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 ก็ได้รับการ
เลือกตั้งอีกครั้ง โดยประธานาธิ บดีมีฐานะเป็ น Head of State และ Head of Government
สาธารณรัฐที่มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย และแบ่งเป็ น 27 เขตการปกครอง ได้แก่ Balaka, Blantyre,
Chikwawa, Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu, Likoma, Lilongwe, Machinga,
Mangochi, Mchinji, Mulanje, Mwanza, Mzimba, Ntcheu, Nkhata Bay, Nkhotakota, Nsaje, Ntchisi,
Phalombe, Rumphi, Salima, Thyolo และ Zomba
กรุ ง Lilongwe
ไม่มีพ้นื ที่ติดทะเล เมืองศูนย์กลางการค้าที่สาํ คัญคือ Blantyre
13.06 ล้านคน (ค.ศ. 2008)
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ภาษา
อังกฤษ และ Chichewa เป็ นภาษาราชการ
ศาสนา
ศาสนาคริ สต์ 75 % มุสลิม 20 % ศาสนาพื้นเมืองและอื่นๆ 5 %
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ(GDP) 3.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (ค.ศ. 2008)
สกุลเงิน
Malawian Kwacha (MWK)
อัตราแลกเปลีย่ น
1 เหรี ยญสหรัฐฯ = 139.7 Malawian Kwacha (MWK) (13 ตุลาคม ค.ศ. 2009)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อหัว
289 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี (ค.ศ. 2008)
อัตราเงินเฟ้อ
7.9%(ค.ศ. 2008)
อัตราการว่ างงาน
N/A แต่ประมาณว่าไม่ต่าํ กว่า 30-40 %
ทรัพยากรธรรมชาติ
หิ นปูน แร่ ยเู รเนียม ถ่านหิ น ฟอสเฟส กราไฟท์
สิ นค้ าเกษตรสํ าคัญ
70% ของประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม สิ นค้าการเกษตรที่ผลิตได้ อาทิ ยาสู บ อ้อย ฝ้ าย ชา ข้าวโพด เมล็ด
ทานตะวัน มันสําปะหลัง โดยเฉพาะยาสูบ และชาที่สามารถปลูกได้เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ประเทศ
มาลาวียงั อุดมสมบูรณ์ไปด้วยการประมงนํ้าจืด และมีแหล่งป่ าไม้ที่ยงั คงอุดมสมบูรณ์
การคมนาคม
การคมนาคมในประเทศยังไม่สะดวก ถนนเชื่อมระหว่างเมืองอยูใ่ นสภาพไม่ดีนกั
มูลค่ าการส่ งออก
ในปี ค.ศ. 2008 มียอดส่ งออก 578 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยประเทศคู่คา้ ที่สาํ คัญ ได้แก่ อังกฤษ แอฟริ กาใต้
สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน
สิ นค้ าส่ งออก
ใบยาสูบ ชา นํ้าตาล กาแฟ ถัว่ ผัก ผลไม้
มูลค่ าการนําเข้ า
ในปี ค.ศ. 2008 มียอดการนําเข้า 1.07 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยนําเข้าจากประเทศที่สาํ คัญ ได้แก่
แอฟริ กาใต้ ซิ มบับเว ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ เยอรมัน
สิ นค้ านําเข้ า
อาหาร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
การค้ ากับไทย
ไทยและมาลาวีมีมูลค่าการค้ารวมในปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 5.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยไทยเป็ นฝ่ าย
ได้เปรี ยบดุลการค้ากล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2551 มาลาวีส่งออกมาไทยเป็ นมูลค่า 0.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ
ไทยส่ งออกไปยังมาลาวี เป็ นมูลค่า 4.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
การส่ งออกจากไทย
ในปี พ.ศ. 2551 ไทยส่ งออกไปยังมาลาวีคิดเป็ นมูลค่า 4.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยสิ นค้าสําคัญ ได้แก่
รถยนต์อุปกรณ์และส่ วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป เลนซ์
การนําเข้ ามายังไทย
ในปี พ.ศ. 2551 ไทยนําเข้าสิ นค้าจากมาลาวีคิดเป็ นมูลค่า 0.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยสิ นค้าที่สาํ คัญได้แก่
ด้ายและเส้นใย
สถานะทางเศรษฐกิจ
ประเทศมาลาวีเป็ นประเทศด้อยพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศขึ้นกับการเกษตรเป็ นหลัก ทั้งนี้ 90% ของ
ประชากรอาศัยอยูใ่ นแถบชนบท มูลค่าผลผลิตการเกษตรคิดเป็ น 40% ของ GDP สิ นค้าส่ งออกการเกษตร
คิดเป็ น 80% ของมูลค่าสิ นค้าส่ งออกทั้งหมด ในด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ มาลาวีมีอุตสาหกรรมที่
สําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมใบชา อุตสาหกรรมนํ้าตาล โรงเลื่อย อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป รองเท้า และ
ซี เมนต์ ปั จจุบนั ประเทศมาลาวียงั คงได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก World Bank และ IMF ซึ่ งมาลาวีก็
ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจออกไป ปัจจุบนั ประเทศมาลาวีมีขอ้ ตกลงการค้าเสรี กบั
ประเทศแอฟริ กาใต้และประเทศซิ มบับเวที่ไม่เก็บภาษีนาํ เข้าสําหรับสิ นค้าที่นาํ เข้ามาจากประเทศมาลาวี
โอกาส
การค้าระหว่างมาลาวีกบั ไทยยังอยูใ่ นระดับตํ่า โอกาสในการขยายการค้าอีกมาก เนื่องจากประเทศมาลาวีมี
ประชากรมากพอควรและมีความต้องการสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคพื้นฐานจากต่างประเทศ และประเทศ
ไทยสามารถนําเข้าวัตถุดิบ เช่น ไม้ และฝ้ ายจากประเทศมาลาวีได้
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ปัญหา

ประชากรยากจนและมีรายได้ต่าํ ค่าขนส่ งอยูใ่ นอัตราที่สูง สิ นค้าส่ วนใหญ่ที่นาํ เข้าไปยังประเทศมาลาวีตอ้ ง
นําเข้าผ่านประเทศเพื่อนบ้าน ปั ญหาการคอรัปชัน่

หน่ วยงานทีส่ ํ าคัญ
หน่วยงานสําคัญของไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งพริทอเรีย
เอกอัครราชทูต นายธฤต จรุ งวัฒน์
Royal Thai Embassy
248 Hill Street, Arcadia, Pretoria 0083
P.O. Box 12080, Hatfield, Pretoria 0028
Tel: (27 12) 342 4600
Fax: (27 12) 342 4805
E-mail: info@thaiembassy.co.za
สํ านักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย
อัครราชทูต(ฝ่ ายการพาณิ ชย์) นายสมเด็จ สุ สมบูรณ์
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
248 Hill Street , Arcadia, Pretoria 0083
PO BOX 95459 , Waterkloof 0145
Tel : (27 12) 342 0835
Fax : (27 12) 342 0855
E-mail : ttcpretoria@telkomsa.net
หน่วยงานที่สาํ คัญอื่น
High Commission of The Republic of Malawi
Pretoria
770 Government Avenue
Arcadia, 0083, South Africa
Postal Address: P.O. Box 11172
Hatfield, 0028
Tel: 27 – 12 – 3420146
Fax:27 – 12 – 3420147
Johannesburg
Consulate-General
1 st Fl, Sable Centre House
41 De Korte Street,
Braamfontein 2001
Postal Address: P.O. Box 31752
Braamfontein 2017 , South Africa
Tel: 27 – 11 – 3391569
Fax:27 – 11 – 3396926
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สถานเอกอัครราชทูตมาลาวีประจําประเทศไทย มีถิ่นพํานัก ณ กรุงโตเกียว
The Embassy of the Republic of Malawi
7 Fl., Takanawa Kaisei Bldg.
3-4-1 Takanawa, Minato-Ku
Tokyo 108-0074 Japan
Tel: (813) 34493010
Fax: (813) 34493220
E-mail : malawi@luck.ocn.ne.jp

สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งพริ ทอเรี ย
11 ธันวาคม 2552

