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สาธารณรัฐยูกันดา (Republic of Uganda) 

 

 มีพ้ืนท่ีติดกับทะเลสาบ Victoria, Albert และ Edward มีภูมิประเทศท่ีสวยงามและอุดมสมบูรณ์  
และเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล (Landlocked country) 

 สาธารณรัฐยูกันดามีบทบาทด้านความม่ันคงในทวีปแอฟริกา โดยส่งกองกําลังรักษาสันติภาพเข้าไปใน 
โซมาเลีย และเป็นผู้นําเจรจาสันติภาพในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
และสาธารณรัฐบุรุนดี 

 นายโยเวรี คากูทา มูเซเวนี ประธานาธิบดีสาธารณรัฐยูกันดาคนปัจจุบัน ชนะการเลือกต้ังเป็นสมัยท่ี 5 
ติดต่อกันเม่ือวันท่ี 21 ก.พ. 2559 (เคยเดินทางมาเยือนไทย 3 คร้ัง ในปี 2546 ปี 2547  
และอย่างเป็นทางการระหว่างวันท่ี 15 - 17 พ.ย. 2555)  

 สาธารณรัฐยูกันดามีแหล่งน้ํามันดิบ (oil reserve) อยู่ราว 6.5 พันล้านบาร์เรล ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับท่ี 4  
ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราและมีแผนร่วมมือกับแทนซาเนียในการก่อสร้างท่อส่งน้าํมัน 
/ก๊าซธรรมชาติ เส้นทาง Tanga - Dar es Salaam ระยะทางรวม 1,120 กม.  

 รัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดากําลังก่อสร้างโรงกลั่นน้ํามันดิบท่ี Hoima District ทางตอนใต้ของประเทศ  
มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะเป็นโรงกล่ันน้ํามันแห่งแรกของสาธารณรัฐยูกันดา  

ข้อมูลทั่วไป  
พ้ืนท่ี 197,000 ตารางกิโลเมตร 

(เล็กกว่าไทยประมาณ 2.5 เท่า) 
ประธานาธิบดี นายโยเวรี คากูทา มูเซเวนี     (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 26 มกราคม 2529) 

(Mr. Yoweri Kaguta Museveni) 
เมืองหลวง กรุงกัมปาลา (Kampala) นายกรัฐมนตรี นาง <รอการถอดชื่อ>           (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 8 มิถุนายน 2564)  

(Mrs. Robinah Nabbanja) ประชากร 44.27 ล้านคน (ปี 2562) 
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ  รมว. กต. นายแซม เค คูเทซา            (เข้ารับตําแหน่งเม่ือ 13 มกราคม 2548)    

(Mr. Sam K. Kutesa) ศาสนา คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 45.1   
โรมันคาทอลิก ร้อยละ 39.3  
อิสลาม ร้อยละ 13.7  อ่ืนๆ ร้อยละ 1.6 
ไม่มีศาสนา ร้อยละ 0.3             

วันชาติ 9 ตุลาคม 
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 15 กุมภาพันธ์ 2528 

 
ข้อมูลเศรษฐกจิ (ปี 2562) 

GDP   35.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ไทย: 543.55 พันล้านดอลลาร์สหรฐั) 

สกุลเงิน ชิลลิงยูกันดา (1 บาท = 113.03 ชิลลิงยูกันดา)  
(สถานะ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564) 

GDP per Capita  794.34 ดอลลาร์สหรัฐ   
(ไทย: 7,806.74 ดอลลาร์สหรฐั) 

เงินทุนสํารอง 3.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 224.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 2.87 (ไทย: ร้อยละ 0.71) 

Real GDP Growth   ร้อยละ 6.80 (ไทย: ร้อยละ 2.36)  อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 14.65 (ปี 2561) (ไทย: ร้อยละ 3.31) 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทองแดง โคบอลต์ พลังงานน้ํา หินปูน เกลือ พ้ืนท่ีการเกษตร ทอง 
อุตสาหกรรมหลัก น้ําตาล การหมัก ยาสูบ สิ่งทอจากฝ้าย ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า 
สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ น้ํามันปิโตรเลียม น้ํามันปาล์ม ยา อุปกรณ์ถ่ายทําภาพยนต์ รถยนต์  
ตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เคนยา ญี่ปุ่น 
สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ กาแฟ ทอง ถ่ัวอบแห้ง เนื้อปลา เมล็ดโกโก้ 
ตลาดส่งออกท่ีสําคัญ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เคนยา เซาท์ซูดาน สป. คองโก รวันดา 

สถิตทิีส่ําคญัไทย - ยูกนัดา (ปี 2563) 
มูลค่าการค้าไทย - ยูกันดา  22.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 18.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนําเข้า 3.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ    

ไทยได้ดุลการค้า 15.60 ล้านดอลลาร์สหรฐั) (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
สินค้าส่งออกของไทย รถยนต์ อุปกรณแ์ละส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ ยานพาหนะอ่ืนๆและส่วนประกอบ เภสชัภัณฑ์ (ข้อมูล: 

กระทรวงพาณิชย์)  
สินค้านําเข้าจากยูกันดา ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีทําจากผัก ผลไม้ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ด้ายและเส้นใย   

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์) 
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน 
การท่องเที่ยว ชาวยูกันดามาไทย 339 คน (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (ปี 2563 มกราคม - มีนาคม) 
นักโทษชาวยูกันดาในไทย 10 คน (ข้อมูล: กรมราชทัณฑ์) 
คนไทยในยูกันดา 22 คน (ข้อมูล: สอท. ณ กรุงไนโรบี) 
การตรวจลงตรา Visa on arrival / ขอรับการตรวจลงตราได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐยูกันดาประจําสาธารณรัฐอินเดีย 
สํานักงานของไทยท่ีดูแลยูกันดา กงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจําสาธารณรัฐยูกันดา (กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย                 

คือ นางบาร์บารา มุลวานา) / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ ี 
สํานักงานของยูกันดาที่ดูแลไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐยูกันดาประจําสาธารณรัฐอินเดีย (กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิไทยประจําสาธารณรัฐยูกันดา  

คือ นายโอฬาร วีรวรรณ)    


