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การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญเคนยาเริ่มดรขึ้นหลังตลาดยุโรปเริ่มมีคำสั่งชื้อเพิ่มขึ้นหลังสินค้าเริ่มขาดตลาด 

และมีราคาสูงขึ้นในยุโรป จากผลกระทบ COVID 19 วอนภาครัฐขยับแก้ไขปัญหาค่าขนส่งโดยด่วน 
 
หลังจากเม่ือที่ช่วง 1- 2 เดือนที่ผ่านมาที่ประเทศต่างๆในยุโรป เริ่มมีการปิดประเทศและจำกัดการขนส่งสินค้าจาก
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 ซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกการนำเข้าสินค้าพืช ผลไม้และสินค้าเกษตรจาก
ทั่วโลกนั้น ในต้นเดือน เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณการเริ่มสั่งชื้อมากขึ้นจากยุโรปกลับมานำเข้า จาก
สถานการณ์ที่หลายประเทศเริ่มมีความขาดแคลนสินค้าการเกษตรบางชนิด ซึ่งเคนยาก็ได้รับข่าวดีที่ มีคำสั่งชื้อ
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในสินค้าหลายชนิด เช่น Avocado, ถั่วชนิดต่างๆ ผักบางชนิด (เช่น ใบสระแน่ ใบกระเพรา 
ผักชีฝรั่ง เป็นต้น จากทางประเทศในยุโรปมากข้ึน 
 

 
ภาพเกษตรกรผู้ส่งออกและปลูกผล AVOCADO  

ที่เป็นสินค้าเกษตรอันดับที่ 1 ที่เคนยาส่งออกไปยุโรปและทั่วโลก 
 
จากการเปิดเผยของสมาคมผู้ผลิตและเกษตรกรสินค้าสดของเคนยา  หรือ Fresh Produce Consortium of 
Kenya (FPC) ได้แจ้งว่า ขณะนี้สมาชิกของสมาคมได้รับคำสั่งชื้อสินค้าทางการเกษตรจากทางยุโรปมากข้ึนหลังจาก
มีการยกเลิกคำสั่งชื้อจำนวนมากในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา โดยหลายประเทศคู่ค้าสำคัญจากยุโรป เช่น เยอรมัน 
เบลเยียม ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เริ่มกลับมานำเข้าสินค้าต่างๆ จากเคนยามากขึ้น เนื่องจากสินค้าการเกษตร
หลายชนิดในยุโรปเริ่มขาดแคลนต้องมีการนำเข้ามากขึ้น โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างของ ราคา Avocado ที่ขยับตัว 
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สูงขึ้นเป็น 1,495 เคนยาชิลลิ่งต่อกิโลจากเดิมประมาณ 850-1,100 เคนยาชิลลิ่งก่อนหน้าจะมีการระบาด เป็นต้น 
แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เคนยาซึ่งเป็นประเทศท่ีส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยุโรปมากข้ึน อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยการขยับ
ตัวเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งทางอากาศที่เป็นการขนส่งหลักที่ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากเคนยาไปยุโรปในปัจจุบัน ทั้ง
ราคาที่ขยับสูงขึ้นกว่า 1-3 เท่า และจำนวนเที่ยวขนส่งที่น้อยลงและใช้เวลานานมากข้ึน ทำให้แม้ได้รับคำสั่งชื้อเพ่ิม
แต่ก็ยังไม่สามารถจะขยายการส่งออกได้เท่าที่ควร จึงร้องขอให้รัฐบาลเคนยาและภาคธุรกิจที่เกี ่ยวข้องเร่งหา
มาตรการช่วยเหลือ และผ่อนปรนมาตรการที่เกี ่ยวข้องโดยด่วน เพื่อให้เคนยาได้รับประโยชน์จาก คำสั่งชื ้อที่มี
แนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนมากขึ้นตามไปด้วยต่อไป 
 
ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า จากการปิดประเทศของประเทศต่างๆทั่วโลกมาระยะ 1- 2 เดือนที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในการ
นำเข้าสินค้าต่างๆให้ลดลงและมีการยกเลิกคำสั่งชื้อเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี สินค้าทางการเกษตรที่เป็นสินค้า
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคน แม้จะได้รับผลกระทบบ้าง แต่มีแนวโน้มว่า จะมีความต้องการสินค้าในกลุ่มดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้นเรี่อยๆ ทำให้ประเทศต่างๆที่ส่งออกสินค้าดังกล่าว ควรเร่งหามาตรการช่วยเหลือให้การส่งออกสินค้า
นั้น ทำได้ตามปกติหรืออำนวยความสะดวกมากขึ้นต่อไปตามสถานการณ์ความต้องการที่จะมีมากขึ้น เช่น การ
เรียกร้องของสมาคมดังกล่าวของเคนยาข้างต้น 

สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ควรเร่งหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาค่าระวางสินค้าทั้งทางอากาศ ทางเรือ ที่ขยับตัวสูงขึ้นโดยเร็ว และควรพิจารณาผ่อนปรนมาตรการทาง
สุขอนามัยต่างๆที่เป็นอุปสรรคควบคู่กับการควบคุมโรคท่ีได้ทำมาโดยตลอด โดยเร็ว เพ่ือทางหนึ่งจะได้ช่วยส่งเสริม
ให้ไทยขยายตลาดสินค้า ผัก ผลไม้ และอาหารต่างๆที่น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นในตลาดโลกโดยเร็วต่อไป  

ในส่วนของตลาดแอฟริกาตะวันออกโดยเฉพาะเคนยานั้น สินค้าไทยในกลุ่มดังกล่าว อาจยังไม่ได้รับคำสั่งชื้อมากนัก
เนื่องจาก  

ประการแรก คนโดยทั่วไปแม้จะมีความต้องการสินค้ามากขึ้น แต่ด้วยสินค้าที่ไทยส่งออกมายังตลาดเคนยา เป็น
สินค้าท่ีมีราคาสูงจำกัดเฉพาะกับคนที่มีฐานะหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเคนยาทำให้ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเปลี่ยนมา
บริโภคสินค้าภายในประเทศมากยิ่งข้ึน ทำให้อาจยังไม่เกิดผลในเชิงบวกมากนัก  
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ประการที่สอง กำลังชื้อของคนในแอฟริกาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบและมีกำลังชื้อที่ลดลง ดังนั้น การบริโภคสินค้า
อาหารของไทย เช่น ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุงรสต่างๆ เครื่องแกง เป็นต้น อาจยังไม่เห็นผลกระทบเชิงบวกและมี
การนำเข้ามากข้ึนได้อย่างชัดเจนในช่วงนี้ แต่เชื่อว่าเมื่อมีการขนส่งที่สะดวกมากขึ้น และสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ก็
จะมีความต้องการสั่งชื้อหรือนำเข้าสินค้าสูงขึ้นในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอน ผู้ส่งออกจึงควรใช้โอกาสดังกล่าว เริ่ม
เจรจาคู่ค้าที่สำคัญของคนเอง เพ่ือเตรียมแผนการตลาดรองรับและเตรียมพร้อมในสถานการณ์ท่ีอาจดีขึ้นในอนาคต
ต่อไป  

และประการสุดท้าย ผู้ส่งออกของไทย ควรเน้นนำเสนอจุดขายมาตรฐานสินค้าอาหารของไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามี
มาตรฐานความปลอดภัยที่ดีเป็นสากล ให้คนแอฟริกาทราบและหันมาบริโภคสินค้าอาหารที่มีมูลค่าสูง เช่น สินค้า
อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าแปรรูปจากสมุนไพรที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ หรือคนป่วย
เบาหวาน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมหลังจากการระบาดคลี่คลายในอนาคตอันไกลต่อไป 
 
ทั้งนี้ เราคงต้องติดตามว่า ผลกระทบของการระบาด COVID 19 นี้จะส่งผลลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เคนยารุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ทุกคนกังวลเพียงใด ซึ่งคงเป็นเรื่องที่ทั้งท่านผู้ส่งออกไทยและภาครัฐของไทย
ต้องสู้และหาทางออกร่วมกันต่อไป เป็นกำลังให้ทุกท่านนะครับ 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนยาและประเทศอื่นๆในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 
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