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 ปัญหาสําคัญทางการเมืองของสาธารณรัฐบุรุนดี เกิดจากความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุระหว่าง ชาว Tutsi ซ่ึงแต่เดิม 
เป็นชนชั้นปกครอง (aristocracy) และชาว Hutu ซ่ึงเคยเป็นชนชั้นใต้ปกครอง (vassal) และเป็นชนกลุ่มใหญ่ 
ของประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความรุนแรงในอดีตและยังคงเป็นปัจจัยสําคญัในการเมืองภายในของสาธารณรัฐบุรุนดี 
 ปัจจุบัน ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลยังคงมีความรุนแรง
และเปราะบาง โดยชาวบุรุนดีกว่า ๔๒๒,๐๐๐ คน ต้องอยพยพลี้ภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ 
ไปอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ แทนซาเนีย รวันดา สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก และยูกันดา  
(ข้อมูลจาก UNHCR ปี 256๓) 
 ประเทศไทยเคยส่งทหารช่าง 3 ผลัด จํานวนรวม 525 นาย เข้าร่วมภารกิจปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน
สาธารณรัฐบุรุนดี (ONUB) ระหว่างปี 2547 - 2549 
 ในช่วงปี 2551 - 2552 กระทรวงการต่างประเทศ และดร. กฤษณา ไกรสินธ์ุ ได้ร่วมกันดําเนินโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตยารักษาโรคมาลาเรียให้แก่สาธารณรัฐบุรุนดี 
 ในช่วงปี 2552 - 2554 กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี 
ได้ดําเนินโครงการจัดต้ังโรงงานขาเทียมพร้อมมอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุการทําขาเทียมให้แก่สาธารณรฐับุรุนดี 

 
ข้อมูลท่ัวไป  

พ้ืนท่ี 26,338 ตารางกิโลเมตร 
(เล็กกว่าไทยประมาณ 18 เท่า) 

ประธานาธิบดี นายเอวาริสเต อึนดายีชีมีเย (เข้ารับตําแหน่งเม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2563) 
(Mr. Evariste Ndayishimiye) 

เมืองหลวง กรุงกีเตกา (Gitega)  นายกรัฐมนตร ี นายอาแล็ง-กีโยม บุนยอนี   (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 23 มิ.ย. 2563) 
(Mr. Alain-Guillaume Bunyoni)  ประชากร 11.๕ ล้านคน (ปี 256๒) 

ภาษาราชการ 
ศาสนา 

ภาษาฝร่ังเศส Kirundi Swahili 
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 62.1 

รมว. กต. นายอาลแบร์ ชิงกีโร          (เข้ารับตําแหนง่เม่ือ 28 มิ.ย. 2563) 
(Mr. Albert Shingiro) 

 คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 23.9 
อิสลาม ร้อยละ 2.5 อ่ืน ๆ ร้อยละ 3.6  
ไม่ระบุ ร้อยละ 7.9 

วันชาติ            1 กรกฎาคม 
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย   20 กรกฎาคม 2531     
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ 

GDP   3.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ป ี๒๕๖๒)* 
(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2563)** 

สกุลเงิน ฟรังก์บุรุนดี (BIF) (1 บาท = 63.36 ฟรังก์บุรุนดี)  
(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 

GDP per Capita  261.25 ดอลลาร์สหรัฐ (ป ี๒๕๖๒)* 
(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2563)** 

เงินทุนสํารอง 111.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
(ป ี๒๕๖๒)* 

อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 7.8 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: Trading Economics) (ปี 2563) 
Real GDP Growth   ร้อยละ 1.84 (ปี ๒๕๖๒)*  

(ไทย: ร้อยละ -6.1) (ปี 2563)** 
อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ ๖ (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: IMF) (ปี 2563) 

ทรัพยากรธรรมชาติ นิกเกิล ยูเรเนียม ธาตุแรร์เอิร์ท ถ่านหินเลน โคบอลต์ ทองแดง แพลตตินั่ม ธาตุวานาเดียม พ้ืนท่ีเพาะปลูก พลังงานน้ํา  
ไนโอเบียม ธาตุแทนทาลัม ทอง ดีบุก ทังสเตน ดินขาว หินปูน 

อุตสาหกรรมหลัก สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดย่อม เช่น ผ้าห่ม รองเท้า สบู่  การประกอบชิน้ส่วนสินค้านาํเข้า  การก่อสร้างงานสาธารณะ การแปรรูปอาหาร 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ น้ํามันปิโตรเลียม ยา ธัญพืช ข้าว น้ําตาลทรายดิบ รถยนต์  
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ ซาอุดีอาระเบีย จีน สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ เคนยา อินเดีย  
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ ทอง กาแฟ ชา แร่ธาตุต่าง ๆ   
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ สป.คองโก สหรฐัอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก 

สถิติท่ีสําคัญไทย-บุรุนดี 
มูลค่าการค้าไทย-บุรุนดี 4.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 2.36 ล้านดอลลาร์สหรฐั  

ไทยขาดดุลการค้า 0.11 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้าส่งออกของไทย เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของเคร่ืองจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ กระดาษและ

ผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563)  
สินค้านําเข้าจากบุรุนดี สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ ผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก 

(ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน  
การท่องเที่ยว ชาวบุรุนดีมาไทย 16 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
คนไทยในบุรุนดี ไม่มีการลงทะเบียนของคนไทยในข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ซ่ึงมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐบุรุนดี 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบุรุนดีประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สํานักงานของไทยท่ีดูแลบุรุนดี   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ ี
สํานักงานของบุรุนดีท่ีดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบุรุนดีประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564 

*ข้อมูลจาก World Bank  
**ข้อมูลจาก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 


