
 

สาธารณรัฐรวันดา (Republic of Rwanda) 
  ประธานาธิบดีพอล คากาเม มีบทบาทสําคัญในการนําสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจกลบัคืนสูป่ระเทศ โดยนายคากาเมดาํรงตําแหนง่ ปธน. สมัยท่ี ๑ เม่ือปี 254๖ และ 
สมัยท่ี 2 เม่ือปี ๒๕๕๓ ต่อมาในปี 25๕๘ ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายคากาเมสามารถลงสมัคร
รับเลือกต้ัง ปธน. สมัยท่ี ๓ ได้ ซ่ึงนายคากาเมชนะการเลือกต้ังได้ตํารงตําแหน่ง ปธน. เป็นสมัยท่ี ๓ 
เม่ือเดือนสิงหาคม 2560 (วาระการดํารงตําแหน่ง ๗ ปี) แลพสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังต่อไปได้อีก 
2 สมัย (วาระการดํารงตําแหน่ง ๕ ปี)   

   ได้รับการขนานนามว่าเป็น Land of a Thousand Hills ซ่ึงสะท้อนถึงภูมิประเทศท่ีสวยงาม 
   นาย Bernard Makuza อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐรวันดาเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่าง    
      วันท่ี 17 - 21 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือแสวงหาลู่ทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทวิภาคี 
 จากการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ (Ease of Doing Business) ประจําปี 2561  

ของธนาคารโลก พบว่า สาธารณรัฐรวันดาได้ลําดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทราย 
ซาฮารา (Sub-Saharan Africa) (อันดับท่ี 41 ของโลก) ท่ีมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมาก
ท่ีสุด และมีอัตราการทุจริตคอร์รัปชั่นตํ่าเป็นอันดับท่ี 3 ในภูมิภาค Sub-Saharan Africa (อันดับท่ี 
50 ของโลก) จากการสํารวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)   

ข้อมูลทัว่ไป  
พ้ืนท่ี 26,338 ตารางกิโลเมตร   

(เล็กกว่าไทย 19 เท่า) 
ประธานาธิบดี นายพอล คากาเม      (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ ๑๘ สิงหาคม 25๖๐) 

(Mr. Paul Kagame) 
เมืองหลวง กรุงคิกาลี (Kigali) นายกรัฐมนตรี นายเอดัวร์ อึนกีเรนเต (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 30 สิงหาคม 2560)   

(Mr. Edouard Ngirente)   ประชากร 12.63 ล้านคน (ปี 2562) 
ภาษาราชการ ฝร่ังเศส อังกฤษ Kinyarwanda รมว. กต. นายวินเซนต์ บีรูตา      (เข้ารับตําแหน่งเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562) 

(Dr. Vincent Biruta) ศาสนา คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 49.5 
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 43.7 
อิสลาม ร้อยละ 2 ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 2.5 
ศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.9 ไม่ระบศุาสนา ร้อยละ 1.4 

วันชาติ 1 กรกฎาคม 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย   30 ตุลาคม 2530 

ข้อมูลเศรษฐกจิ  
GDP   10.๓๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)* 

(ไทย: 1.32 แสนดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2563)** 
สกุลเงิน ฟรังก์รวันดา (RWF) (1 ฟรังก์รวันดา =  0.03 บาท) 

(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน ๒๕๖๔) 
GDP per Capita  8๒๐.๐๓ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)*  

(ไทย: 7,241.18 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2563)** 
เงินทุนสํารอง 1.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(ป ี๒๕๖๒)*  
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 1.7 (ไทย: ร้อยละ -0.8) (ข้อมูล: Trading Economics) (ปี 2563) 

Real GDP Growth  ร้อยละ 9.4๓ (ปี ๒๕๖๒)* 
(ไทย: ร้อยละ -6.1) (ปี 2563)** 

อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.5 (ไทย: ร้อยละ 0.5) (ข้อมูล: IMF) (ปี 2563) 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทอง แร่ดีบุก แร่ทังสเตน ก๊าซมีเทน พลังงานน้ํา พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
อุตสาหกรรมหลัก ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ธุรกิจผลิตเคร่ืองด่ืมขนาดเล็ก สบู่ เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า สินค้าพลาสติก สิ่งทอ บุหร่ี 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ น้ํามันปิโตรเลียม ยา อุปกรณ์งานถ่ายภาพยนตร์ น้ําตาลทรายดิบ ข้าวสาล ี
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ ยูกันดา เคนยา จีน อินเดีย เกาหลีใต้ 
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ กาแฟ ชา สินแร่ (Niobium, Tantalum, Vanadium, Tin and Zirconium) แร่ดีบุก แร่ทังสเตน 
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ สหรฐัอเมริกา ปากีสถาน จีน เคนยา มาเลเซีย  

สถิตทิีส่ําคญัไทย-รวันดา  
มูลค่าการค้าไทย-รวันดา 30.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 26.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ไทยขาดดุลการค้า 23.22 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องสําอาง สบู่ และ

ผลิตภัณฑ์รักษาผิว (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
สินค้านําเข้าจากรวันดา สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคํา กาแฟ ชา และเคร่ืองเทศ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และแผงวงจรไฟฟ้า (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) (ปี 2563) 
การลงทุน นักธุรกิจไทยทําเหมืองอัญมณีในสาธารณรฐัรวันดา 
การท่องเที่ยว 23 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
นักโทษชาวรวันดาในไทย 2 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) (ป ี๒๕๖๓) 
คนไทยในรวันดา 10 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี)   
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจําประเทศญ่ีปุ่น 
สํานักงานของไทยท่ีดูแลรวันดา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ ี
สํานักงานของรวันดาท่ีดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจําประเทศญ่ีปุ่น 

กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ มิถุนายน 2564 
*ข้อมูลจาก World Bank  

**ข้อมูลจาก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
 


