ราชอาณาจักรเลโซโท
(Kingdom of Lesotho)
ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศแอฟริ กาใต้ ไม่มีพรมแดนติดทะเลตั้งอยูล่ อ้ มรอบโดย
พื้นที่ของแอฟริ กาใต้ โดยทิศตะวันตกติดกับมลรัฐ Free State ทิศตะวันออกติดกับมลรัฐ KwazuluNatal และทิศใต้ติดกับมลรัฐ Eastern Cape ของแอฟริ กาใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่อยูบ่ นภูเขาสู ง
พืน้ ที่
30,355 ตารางกิโลเมตร (เทียบกับประเทศไทยมีพ้ืนที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร)
เอกราช
ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1966
การเมือง
เลโซโทเป็ นประเทศ ที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เดิมประเทศเลโซโทมีชื่อว่า Basutho ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1818 โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี Moshoeshoe I เป็ นผูป้ กครอง ต่อมาชนเผ่าซูลู
และคนผิวขาวเข้าไปตั้งหลักแหล่ง ประกอบกับถูกแอฟริ กาใต้รุกราน Basutho จึงต้องขอรับความ
คุม้ ครองจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และมี ฐานะเป็ นรัฐในปกครองของสหราชอาณาจักร
(British protectorate of Basutoland) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1966 ได้
ประกาศ
เอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็ นเลโซโท
อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาการเมือง
ภายในประเทศอยูเ่ ป็ นระยะๆ และมีเหตุการณ์ลอบฆ่าบุคคลสําคัญทางการเมือง
ประมุขของประเทศ
King Letsie III
นายกรัฐมนตรี
นาย Pakalitha Mosisili
ระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
เมืองหลวง
กรุ ง Maseru
ประชากร
1.88 ล้านคน (ค.ศ. 2008)
ภาษา
อังกฤษและ Sesotho เป็ นภาษาทางราชการ ภาษาอื่นที่มีการพูดกัน ได้แก่ Zulu, Xhosa
ศาสนา
คริ สต์ 90 % อิสลาม ฮินดู และศาสนาพื้นเมือง 10%
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ(GDP) 1.71 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (ค.ศ. 2008)
สกุลเงิน
Loti (LSL) อิงค่ากับเงินแรนด์ของแอฟริ กาใต้
อัตราแลกเปลีย่ น
1 เหรี ยญสหรัฐฯ = 7.5Loti (12 ตุลาคม พ.ศ. 2009)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อหัว
1,600เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี (ค.ศ. 2008)
อัตราเงินเฟ้อ
12.4% (ค.ศ. 2008)
อัตราการว่ างงาน
45% (ค.ศ. 2008)
ทรัพยากรธรรมชาติ
นํ้า, ผลิตผลทางการเกษตร, เพชร และแร่ ธาตุ
สิ นค้ าเกษตรสํ าคัญ
ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวฟ่ าง, ข้าวบาเล่ย,์ ปศุสัตว์
การคมนาคม
มีสนามบินขนาดเล็กที่เมืองหลวง Maseru และมีถนนเชื่อมต่อกับเมืองสําคัญๆของแอฟริ กาใต้
มูลค่ าการส่ งออก
ในปี ค.ศ. 2008 มียอดส่ งออกรวม 1.06 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยส่ งออกไปยัง ประเทศที่สาํ คัญ
ได้แก่ แอฟริ กาใต้,สหรัฐอเมริ กา, บอตสวานา, สวาซิ แลนด์, นามีเบีย
สิ นค้ าส่ งออกสํ าคัญ
เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป, เฟอร์นิเจอร์, รองเท้า และขนสัตว์
มูลค่ าการนําเข้ า
ในปี ค.ศ. 2008 มียอดนําเข้ารวม 1.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยนําเข้าจาก ประเทศที่สาํ คัญ ได้แก่
แอฟริ กาใต้ EU และเอเชีย
สิ นค้ านําเข้ าสํ าคัญ
อาหาร, เสื้ อผ้า, วัสดุก่อสร้าง, ยานยนต์, เครื่ องจักร, ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ ปิ โตรเคมี

ทีต่ ้งั
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การค้ ากับไทย
การนําเข้ าจากไทย

การส่ งออกมาไทย
สถานะทางเศรษฐกิจ

ความสั มพันธ์ ทางการค้ า
โอกาส
ปัญหา

ในปี พ.ศ. 2551ไทยและเลโซโท มีมูลค่าการค้ารวม 0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยไทยเป็ นฝ่ ายได้
ดุลการค้า
ในปี พ.ศ. 2551 เลโซโท นําเข้าจากไทยรวม 0.15 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยสิ นค้านําเข้าที่สาํ คัญ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ และเคมีภณั ฑ์
ในปี พ.ศ. 2551 เลโซโท ส่ งออกมาไทยเป้ นมูลค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยสิ นค้าส่ งออกที่สาํ คัญ
ได้แก่ ไม้ซุงและไม้แปรรู ป เครื่ องเพชรพลอย
เศรษฐกิจของเลโซโท ส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมขนาดย่อม
รัฐบาลเลโซโทมีนโยบายการค้าแบบเสรี และส่ งเสริ มการลงทุน
ให้ความสําคัญกับการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ การพัฒนา ภาค เอกชนและอุตสาหกรรมภายในประเทศ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของ
เลโซโทขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริ กาใต้ เป็ นส่ วนใหญ่ ปัจจุบนั มี
โรงงานผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปและเครื่ องหนังที่ได้ยา้ ยถิ่นฐานจากแอฟริ กาใต้ไปประกอบธุรกรรม
ที่เลโซโทเป็ นจํานวนมาก
การค้าระหว่างไทยและเลโซโท นับว่ามีนอ้ ยมาก เห็นได้จากสถิติการค้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2008
ไทยส่ งออกเพียงสิ นค้าหลัก คือมันสําปะหลัง และอาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป เท่านั้น
มีความต้องการสิ นค้าอุปโภคบริ โภคสิ นค้าหลายประเภท และส่ วนใหญ่เป็ นการนําเข้าผ่านจากทาง
ประเทศแอฟริ กาใต้
ขนาดตลาดเล็ก และระดับรายได้ไม่สูง การสั่งซื้ อจํานวนน้อย การขาดแคลนข้อมูลด้านการค้า การ
ลงทุน และกฎระเบียบที่ไม่แน่นอน ประกอบกับความไม่คุน้ เคยระหว่างภาคเอกชนของทั้งสอง
ประเทศ ทําให้เกิดความไม่มนั่ ใจที่ท้ งั สองฝ่ ายจะดําเนินธุรกิจหรื อลงทุนร่ วมกัน การซื้ อขายมัก
กระทําผ่านพ่อค้าในแอฟริ กาใต้รวมทั้งมีสาขาของห้างฯต่างๆจากแอฟริ กาใต้อยูแ่ ล้ว นอกจากนี้
สิ นค้าจากจีนเข้าไปเป็ นจํานวนมาก

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
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สํ านักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุ งพริทอเรีย
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
หน่วยงานสําคัญอื่น
สถานเอกอัครราชราชทูตราชอาณาจักรเลโซโท ประจําประเทศไทย ถิ่นพํานัก ณ กรุ งปักกิง่
The Embassy of the Kingdom of Lesotho
No.302 Dong Wai Office Bldg., Beijing
The People’s Republic of China
Tel: (8610) 6532-6843-4
Fax: (8610) 6532-6845
กงสุ ลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโท ประจําประเทศไทย
นายรณพงศ์ คํานวณทิพย์ (Mr. Ronnapong Kamnuanthip)
The Consulate of the Kingdom of Lesotho
Floraville Building A, F/1
991/2 Pattanakarn 51
Suanluang, Bangkok 10250
Tel: (66) 2-7207955 Fax: (66) 2-7223373
E-mail : lesotho@perks.co.th

สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งพริ ทอเรี ย
11 ธันวาคม 2552

