
 

 

สาธารณรฐัเคนยา (Republic of Kenya) 
  มีบทบาทนําในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกในกรอบ AU, EAC, COMESA และ NEPAD  

และเป็นท่ีต้ังของหน่วยงาน UN ในแอฟริกา เช่น UNEP และ UN-HABITAT 
 สายการบิน Kenya Airways เปิดเส้นทางการบินตรงกรุงไนโรบี - กรุงเทพฯ  

ต้ังแต่วันท่ี 4 กันยายน 2546 ให้บริการ 7 เท่ียวบิน/สัปดาห์ 
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เคนยา คร้ังท่ี 1 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 

17 - 18 มิถุนายน 2553 ณ กรุงไนโรบี ท้ังนี้ ไทยและสาธารณรัฐเคนยา อยู่ระหว่างเตรียมการ
จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เคนยา คร้ังท่ี ๒ ในโอกาสท่ี
เหมาะสมท่ีประเทศไทย 

 ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ปรากฏว่า นายอูฮูรู  
มุยไก เคนยาตา จากพรรค Jubilee เป็นผู้ชนะการเลือกต้ัง ด้วยคะแนนเสียง 7,483,895 คะแนน   

ข้อมูลทั่วไป  
พ้ืนท่ี 569,259 ตารางกิโลเมตร 

(มีขนาดใกล้เคียงกับไทย)   
ประธานาธิบดี นายอูฮูรู มุยไก เคนยาตา                (เขา้รับตําแหน่งเมื่อ 28 พฤศจิกายน 

2560)  
(Mr. Uhuru Muigai Kenyatta)  (สมัยที่ 2 ติดต่อกัน) 

เมืองหลวง กรุงไนโรบ ี(Nairobi) รมว. กต. นางสาวเรย์เชลล์ อาโวอูร์ โอมาโม (เข้ารับตําแหน่งเมื่อ 14 มกราคม 2563) 
(Ms. Raychelle Awour Omamo) ประชากร 52.57 ล้านคน (ปี 2562)         

ภาษาราชการ อังกฤษ และ Kiswahili      วันชาติ 12 ธันวาคม 
ศาสนา ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 47.7 

นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 23.4 นิกายอื่น ๆ 
ร้อยละ 11.9 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 11.2 
ความเชื่อด้ังเดิม ร้อยละ 1.7 อ่ืน ๆ ร้อยละ 4.1 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย  25 กรกฎาคม 2510 
 

ข้อมูลเศรษฐกจิ (ปี 2562)* 
GDP   95.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   

(ไทย: 543.55 พันล้านดอลลาร์สหรฐั) 
สกุลเงิน ชิลลิงเคนยา (KES) (1 บาท = 3.46 ชิลลิงเคนยา )  

(สถานะ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2564) 
GDP per Capita  1,816.55 ดอลลาร์สหรัฐ  

(ไทย: 7,806.74 ดอลลาร์สหรฐั) 
เงินทุนสํารอง 9.12 พันล้านดอลลารส์หรฐั (ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 5 (ไทย: ร้อยละ 0.71) 

Real GDP Growth   ร้อยละ 5.37 (ไทย: ร้อยละ 2.36) อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.24 (ไทย: ร้อยละ 3.31)  
ทรัพยากรธรรมชาติ หินปูน โซดาแอซ เกลือ หินอัญมณี ฟลูออสปาร์ สังกะสี เพชร ยิปซัม สัตว์ป่า พลังงานน้ํา 
อุตสาหกรรมหลัก สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก (พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ แบตเตอร่ี สิ่งทอ) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ ปิโตรเลียมกลั่น รถยนต์ ยารักษาโรค น้ํามันปาล์ม ยารักษาโรค ธัญพืช น้ําตาลทรายดิบ 
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ จีน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ 
สินค้าส่งออกท่ีสาํคญั ชา ไม้ตัดดอก ปิโตรเลียมกลั่น กาแฟ แร่ไทเทเนียม ยารักษาโรค  
ตลาดส่งออกที่สําคัญ ยูกันดา ปากีสถาน สหรฐัอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์  

สถิตทิีส่ําคญัไทย-เคนยา (ป ี2563) 
มูลค่าการค้าไทย-เคนยา  151.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 133.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 17.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

ไทยได้ดุลการค้า 115.81 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณชิย์) 
สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณชิย์) 
สินค้านําเข้าจากเคนยา เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สําหรับการบริโภค สัตว์น้ําสด แช่เย็น แชแ่ข็ง แปรรูปและกึ่งสําเรจ็รูป 

เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคํา (ข้อมูล: กระทรวงพาณชิย์) 
การลงทุน มีนักลงทุนไทยประกอบธุรกจิเหมืองแร่ อัญมณี การขุดเจาะน้าํบาดาล ร้านอาหารไทย และสปาในสาธารณรัฐเคนยา นอกจากนี้  

เครือดุสิตธานีได้เปิดให้บริการโรงแรม Dusit D2 ขนาด 101 ห้อง ในกรุงไนโรบี และอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างอาคารสําหรับ 
ให้เช่าแบบ Serviced Apartment โดยเป็นท่ีพักอาศัยคุณภาพระดับ 5 ดาว ในกรุงไนโรบี และกลุ่ม Minor ได้ลงทุนในกิจการ
โรงแรมและรสีอรท์ในสาธารณรัฐเคนยารวม 9 แห่ง 

การท่องเที่ยว ชาวเคนยามาไทย 816 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
นักโทษชาวเคนยาในไทย 17 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) 
คนไทยในเคนยา 66 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี) 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจําประเทศไทย 
สํานักงานของไทยในเคนยา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ ี  
สํานักงานของเคนยาในไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจําประเทศไทย  

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank 


