
      

                                                         
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of The Congo) 
   DRC เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาฝร่ังเศส (francophone) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกา  

 มีทรัพยากรสินแร่ท่ีอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ทองแดง โคบอลต์ แทนทาลัม ทองคํา และเพชร  
 อย่างไรก็ดี ทรัพยากรเหล่านี้ยังไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่าท่ีควร เนื่องจากขาด 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความขัดแย้งทางการเมือง มีปัญหาคอรัปชั่นอย่างรุนแรง  
 และมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ 

  DRC เป็นหนึ่งในประเทศท่ียากจนท่ีสุดของโลก โดยอยู่ลําดับท่ี 183 จาก 186 ประเทศ  
จากการจัดอันดับของ World Bank ในปี 2564 โดยมีรายได้ต่อหัว 1,147 USD ต่อปี 

  DRC ยังคงเผชิญกับปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มกบฏต่าง ๆ ในประเทศ และปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การสงัหารพลเรือน การใช้ความรุนแรงทางเพศ รวมท้ังการใช้ทหารเด็ก  

  เม่ือปี 2561 UNOCHA รายงานว่า ความรุนแรงใน DRC ส่งผลให้มีผู้พลัดถ่ินในประเทศกว่า  
4.1 ล้านคน และมีเด็กท่ีเผชิญภาวะขาดสารอาหารกว่า 1.9 ลา้นคน         

 

ข้อมูลทัว่ไป 
พ้ืนท่ี 2,344,885 ตารางกิโลเมตร 

(ใหญ่กว่าไทยประมาณ 4.5 เท่า) 
ประธานาธิบดี 
 

นายเฟลิกซ์ อ็องตวน ชิเซเคดี ชิลอมโบ (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 24 มกราคม 2562) 
(Mr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo)                          

เมืองหลวง กรุงกินชาซา (Kinshasa) นายกรัฐมนตรี นายฌ็อง-มีแชล ซามา ลูคอนเด คเยงเก (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
(Mr. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge) 

ประชากร 86.79 ล้านคน (ปี 2562)  รมว. กต. นายคริสต็อฟ ลูว์เติงดูว์ลา อาปาลา เปอนาปาล (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 12 เมษายน 2564) 
(Mr. Christophe Lutundula Apala Pen’Apala)    ภาษาราชการ ฝร่ังเศส Lingala Kingwana   

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 29.9 
คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 26.7 
นิกาย Kimbanguist ร้อยละ 2.8  
นิกายอื่นๆ ร้อยละ 36.5 อิสลาม ร้อยละ 1.3 
ความเชื่อด้ังเดิม ร้อยละ 1.2 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1.3 
ไม่ระบุ ร้อยละ 0.3 

วันชาติ 30 มิถุนายน 
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 14 กุมภาพันธ์ 2512  
 

ข้อมูลเศรษฐกจิ 
GDP   50.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ป ี๒๕๖๒)* 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ) (ป ี๒๕๖3)**  
สกุลเงิน ฟรังก์คองโก (CDF) (1 บาท = 63.5 ฟรังก์คองโก)  

(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 
GDP per Capita  580.72 ดอลลาร์สหรัฐ (ป ี๒๕๖๒)*  

(ไทย: 7,241.18 ดอลลารส์หรัฐ) (ป ี๒๕๖3)** 
เงินทุนสํารอง 665.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ป ี๒๕๖1)* 

(ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรฐั) (ปี ๒๕๖2)* 
Real GDP Growth   ร้อยละ 4.39 (ปี ๒๕๖๒)* 

(ไทย: ร้อยละ -6.1) (ป ี๒๕๖3)** 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 11.35 (ไทย: ร้อยละ -0.7) (ข้อมูล: Statista) (ปี 2563) 
อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 15.5 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: IMF) (ปี 2563) 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทองแดง โคบอลต์ นิโอเบียม แทนทาลัม ปิโตรเลียม เพชร พลอย ทองคํา เงิน สังกะสี แมงกานีส ดีบุก ยูเรเนียม ถ่านหิน พลังงานน้ํา ป่าไม้  
อุตสาหกรรมหลัก การทําเหมือง ถลุงแร่ สินค้าอุปโภค บริโภค สิ่งทอ รองเท้า บุหร่ี อาหาร เคร่ืองด่ืม ซีเมนต์ ซ่อมเรือพาณิชย์ 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ ยารักษาโรค รถบรรทุกขนส่ง กรดซัลฟิวริก เคร่ืองสูบน้ํา ปิโตรเลียมกลั่น 
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ แอฟริกาใต้ จีน แซมเบีย เบลเยียม - ลักเซมเบิร์ก แทนซาเนีย 
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ ทองแดง โคบอลต์ แร่ทองแดง แร่โคบอลต์ น้ํามันดิบ เพชร 
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ จีน แซมเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย อิตาล ีสเปน 

สถิตทิีส่ําคญัไทย-สป. คองโก 
มูลค่าการค้าไทย-สป. คองโก              135.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 47.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 87.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยขาดดุลการค้า 40.01 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้าส่งออกของไทย ข้าว ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

(ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้านําเข้าจากสป. คองโก สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รองเท้า ผ้าผืน  

ผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก 
 (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 

การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน  
การท่องเที่ยว ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมาไทย 8 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - 

มีนาคม)  
คนไทยในสป. คองโก 14 คน (ข้อมูลจาก สอท. ณ กรุงไนโรบี)  
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สํานักงานของไทยที่ดูแลสป. คองโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ ี
สํานักงานของสป. คองโกที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจําสาธารณรัฐประชาชนจนี 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 


