สาธารณรัฐแซมเบีย
(Republic of Zambia)
ตั้งอยูท่ างตอนกลางของทวีปแอฟริ กาตอนใต้ และเป็ นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยทิศเหนือจด
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และประเทศแทนซาเนีย ทิศตะวันออกจดประเทศมาลาวีและ
ประเทศโมซัมบิก ทิศตะวันตกจดประเทศอังโกลา
พืน้ ที่
752,614 ตารางกิโลเมตร (เทียบกับประเทศไทยมีพ้นื ที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร)
เอกราช
แยกตัวออกจากสหพันธรัฐประกอบด้วย แซมเบีย ซิ มบับเว และมาลาวี ในปั จจุบนั และจากการคุม้ ครอง
ของประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1964
การเมือง
แซมเบียเป็ นประเทศที่มีความมัง่ คัง่ ในทรัพยากรแร่ ธาตุ โดยเฉพาะทองแดง การความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจรวดเร็ วมาก จากการผลิตและส่ งออกทองแดง อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 แซมเบีย ต้อง
ประสบกับปัญหาราคาทองแดงที่ตกตํ่า จนต้องพึ่งพาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และ
ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ส่ งผลให้ความนิยมในประธานาธิบดีในขณะนั้นคือ นาย Kaunda เสื่ อม
ลง และในปี ค.ศ. 1972 รัฐธรรมนูญแซมเบียได้กาํ หนดให้เป็ นระบอบพรรคเดียว จนเดือน ธันวาคม ค.ศ.
1990 จึงได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิ ดทางให้มีการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย แบบหลายพรรค
และได้มีการเลือกตั้งทัว่ ไปในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1991 ผลปรากฏว่า นาย Federick Chiluba ผูน้ าํ สหภาพ
แรงงานได้รับเลือกเป็ นประธานาธิบดีคนใหม่และได้ดาํ รงตําแหน่งต่อเนื่อง 2 สมัย โดยที่ได้มีการพยายาม
จะเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้สามารถดํารงตําแหน่งต่อเนื่องกันได้เป็ นสมัยที่ 3 แต่ได้ถอนตัวออกไป
จากแรงกดดันหลายด้าน ซึ่ งต่อมานาย Levy Mwanawasa ได้รับการเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ประธานาธิ บดี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 และได้รับการเลือกอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 2006 หลังจากมีการยุบสภา เมื่อ
วันที่ 19 สิ งหาคม ค.ศ. 2008 นาย Levy Mwanawasa ถึงแก่อสัญกรรม ส่ งผลให้รองประธานาธิบดีใน
ขณะนั้นคือนาย Rupiah Banda ได้ข้ ึนดํารงตําแหน่งแทนโดยต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 90 วัน และ
นาย Banda ก็ได้รับชัยชนะ
ผู้นําประเทศ
ประธานาธิบดี นาย Rupiah Banda
ระบบการปกครอง
สาธารณรัฐระบอบประชาธิปไตย ประธานาธิ บดีมาจากการเลือกตั้ง มีวาระดํารง ตําแหน่ง 5 ปี และดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย กําหนดเลือกตั้งครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2011
เมืองหลวง
กรุ ง Lusaka
ประชากร
12.9 ล้านคน (ชนเผ่าต่างๆ กว่า 70 กลุ่ม) (ค.ศ. 2008)
ภาษา
อังกฤษ เป็ นภาษาทางราชการ และท้องถิ่นอีกมากมาย เช่น Benba, kaonda, lozi, lunda, Luvale, Tonga
ศาสนา
คริ สต์เตียน 50-75% มุสลิมและฮินดู 24-49% ความเชื่อดั้งเดิม 1%
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ(GDP) 17.39 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (ค.ศ. 2008)
สกุลเงิน
Zambian Kwacha (ZMK)
อัตราแลกเปลีย่ น
1 เหรี ยญสหรัฐฯ = 4,678.15 Kwacha (12 ตุลาคม พ.ศ. 2552)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อหัว
1,500 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี (ค.ศ. 2008)
อัตราเงินเฟ้อ
10.6% (ค.ศ. 2008)
อัตราการว่ างงาน
50% (ค.ศ. 2008)
ทรัพยากรธรรมชาติ ทองแดง, โคบอลต์, สังกะสี , ตะกัว่ , ถ่านหิ น, มรกต, ทอง, เงิน, ยูเรเนียม
สิ นค้ าเกษตรสํ าคัญ
ข้าวโพด, ข้าวฟ่ าง, ข้าว, ถัว่ , เม็ดทานตะวัน, พืชผัก, ไม้ตดั ดอก, ยาสู บ, ฝ้ าย, อ้อย, ปศุสัตว์, กาแฟ,
ถัว่ เหลือง
ทีต่ ้งั
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เมืองที่สาํ คัญ ได้แก่ Kitwe, Ndola
ในปี ค.ศ 2008 มียอดส่ งออก 5.08 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยส่ งออกไปยังประเทศที่สาํ คัญ ได้แก่
สวิตเซอร์แลนด์ จีน ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แอฟริ กาใต้ มาลาวี อังกฤษ ซิ มบับเว
สิ นค้ าส่ งออกสํ าคัญ
ทองแดง, โคบอลต์, สังกะสี , ตะกัว่ , ผักสด, ฝ้ าย, ยาสูบ
มูลค่ าการนําเข้ า
ในปี ค.ศ 2008 มียอดการนําเข้า 5.06 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยนําเข้าจากประเทศที่สาํ คัญ ได้แก่
แอฟริ กาใต้ จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สหราชอาณาจักร ซิ มบับเว
สิ นค้ านําเข้ าสํ าคัญ
เครื่ องจักร, อุปกรณ์ขนส่ ง, ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม, อุปกรณ์ไฟฟ้ า, ปุ๋ ย, อาหาร, เสื้ อผ้า
การค้ ากับไทย
ในปี พ.ศ. 2551 ไทยและแซมเบีย มีมูลค่าการค้ารวม 149.21 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยไทยเป็ นฝ่ าย
เสี ยเปรี ยบดุลการค้า
การนําเข้ าจากไทย
ในปี พ.ศ. 2551 แซมเบีย นําเข้าจากไทยมีมูลค่ารวม 8.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยสิ นค้านําเข้าที่สาํ คัญ
ได้แก่ เคหะสิ่ งทอ รถยนต์และอุปกรณ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์
พลาสติก และเม็ดพลาสติก
การส่ งออกมาไทย
ในปี พ.ศ. 2551 แซมเบีย ส่ งออกมาไทยมีมูลค่ารวม 140.97 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยสิ นค้าส่ งออกที่สาํ คัญ
ได้แก่ สิ นแร่ โลหะและเศษโลหะ ด้ายและเส้นใย สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่ องเพชรพลอย อัญมณี
เงินแท่งและทองคํา
สถานะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลแซมเบีย ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารประเทศโดยตั้งเป้ าหมายที่จะขจัดปั ญหาการฉ้อราษฎร์บงั
หลวงและปัญหาความยากจนของประชาชน และส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้
งบประมาณที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิภาพ ลดการใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ น เพื่อนํางบประมาณมาใช้จ่ายโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการลดความยากจน โครงการเกี่ยวกับการศึกษา โครงการสาธารณสุ ข รวมถึงโครงการโรค
เอดส์ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามจะลดการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรม การผลิตทองแดงเพียงอย่าง
เดียว โดยหันมาส่ งเสริ มภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การทําเหมืองอัญมณี และพลังงานไฟฟ้ าแทน
นอกจากนี้มีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหลายเส้นทางเพื่อลดการพึ่งพาประเทศใด
ประเทศหนึ่ง เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตที่มีปัญหาหากมีการปิ ดชายแดน
ความสั มพันธ์ ทางการค้ า ความสัมพันธ์ไทย-แซมเบียในทางเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ดีแซมเบียนับเป็ นคู่คา้ และแหล่ง
วัตถุดิบที่สาํ คัญประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริ กา ซึ่ งไทยนําเข้าวัตถุดิบ ประเภทสิ นแร่ โลหะ เศษโลหะ และ
ผลิตภัณฑ์โลหะจากแซมเบียเป็ นปริ มาณมาก ซึ่ งที่ผา่ นมาส่ งผลให้ไทยขาดดุลการค้ากับแซมเบียมาโดย
ตลอด
โอกาส
เสถียรภาพทางการเมืองอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีแห่งหนึ่งของแอฟริ กา มีรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้แก่
ประชากร ประกอบกับขนาดของประชากรที่มากประเทศหนึ่งและมีความต้องการนําเข้าสิ นค้าจํานวน
มากเนื่องจากไม่สามารถผลิตใช้ได้เอง
ปัญหา
ระบบการบริ หารจัดการภายในของแซมเบียด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการส่ งเสริ มการลงทุน และความ
โปร่ งใสยังขาดมาตรฐานและไม่มีความเป็ นสากล ทําให้นกั ธุรกิจไทยไม่ให้ความเชื่อถือมากนัก เป็ น
ประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดทะเลทําให้ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ งสู งประกอบกับปริ มาณการสั่งซื้ อไม่สูงทํา
ให้ตอ้ งพึ่งพาการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน สิ นค้าจากประเทศคู่แข่งขันที่มีราคาถูกเข้าสู่ตลาด
เป็ นจํานวนมาก และระดับรายได้ไม่สูงมากนัก
การคมนาคม
มูลค่ าการส่ งออก
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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
หน่วยงานอื่น
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแซมเบียประจําประเทศไทย ถิ่นพํานัก ณ กรุงปักกิง่
The Embassy of the Republic of Zambia
5 Dong Si Jie,
San Li Tun, Beijing,
The People's Republic of China
Tel. (8610) 6532-1554, 6532-1778, 6532-2058
Fax. (8610) 6532-1891

สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งพริ ทอเรี ย
11 ธันวาคม 2552

