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เคนยาขาดดุลการค้าลดลง 205 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2020 หลังส่งออกเพิ่มน าเข้าลดลง 

 
จากการเปิดเผยผลของส านักงานสถิติเคนยา หรือ Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) และPatrick  
ผู้ว่าการธนาคารกลางของเคนยา CBK (Central Bank of Kenya) ว่า จากสถิติการค้าระหว่างประเทศของเคนยา
ในปี 2020 พบว่า เคนยามีการขาดดุลการค้าน้อยลงกว่าปี 2019 กว่า -16.97% หรือมูลค่าประมาณ 204.97 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นผลมาจากการที่มีการน าเข้าสินค้าลดลง -8.81% หรือมูลค่า  158.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และมีการส่งออกเพ่ิมข้ึน +7.77 หรือมูลค่าประมาณ 641.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 

 
ภาพ เรือสินค้าที่รอเข้าเทียบจอดในท่าเรือ Mombasa ของเคนยา 

 
โดยในการน าเข้าสินค้านั้น ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ท าให้การน าเข้าสินค้ารายการส าคัญที่มีมูลสูงๆ ลดลง 
เช่น น้ ามัน (ลดลง -31.42%) เครื่องจักร และวัตถุดิบหรือสินค้าทุนในการผลิต (ลดลง -45.62%) เช่น เม็ด
พลาสติก เป็นต้น  
ในขณะที่การส่งออกที่เพ่ิมขึ้นนั้นมากจากที่เคนยาส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญคือ ชา ได้มากขึ้นกว่า +14.81% 
หรือเพ่ิมข้ึนกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี สินค้าส่งออกส าคัญ เช่น ดอกไม้ตัดสด หรือ ผลไม้พวกเบอร์รี่
ต่างๆ และ อโวคาโดสดที่การส่งออกไปตลาดยุโรปที่เป็นตลาดส าคัญลดลงจากผลกระทบด้าน logistic ที่มีเที่ยวบิน
ขนส่งสินค้าน้อยลงและมีราคาสูงขึ้นมาในช่วงที่มีการระบาดของ COVID 19 ทั่วโลกในปี 2020 ที่ผ่านมา  
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ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า ในปี 2021 ที่สถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ในเคนยาเริ่มคลี่คลายลงพอสมควร แม้จะยังพบ
การระบาดอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงมานักในช่วงเดือน ม.ค. 2564 ที่ผ่านมาที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยวันละ 150-300 คน ท าให้
ปัจจุบันยอดสะสมของเคนยามีจ านวนผู้ติดเชื้อ 104,000 คน ตาย 1,807 คน หายแล้ว 85,457 คน ซึ่ง สคต. มี
ความเห็นว่า หากไม่เกิดการระบาดที่รุนแรงและการได้รับวัคชีนจากประเทศต่างๆ แล้ว เศรษฐกิจของเคนยาน่าจะ
ขยายตัวได้ดีขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.9-6.2% ในปี 2021 นี้  

ในด้านการส่งออกสินค้าของไทยมาเคนยานั้น ในสินค้าส าคัญหลายรายการ ได้แก่ อะไหล่รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เครื่องจักรในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติก เครื่องจักรการเกษตร ปลาทูน่ากระป๋อง น่าจะกลับมา
ขยายตัวได้ดี ตามสภาพตลาดที่ขยายตัวได้ดีขึ้น โดยน่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2-5% จากปี 2563 ที่หลายรายการ
ชะลอตัวลง หรือ ขยายตัวลดลง ทั้งนี้ ในภาพรวม สคต. คาดการณ์ว่า การส่งออกของไทยมาเคนยาในปี 2564 จะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 หรือมูลค่าประมาณ 4,265 บาท จากปี 2563 ที่หดตัวลงกว่าร้อยละ -40.19 มูลค่า 
4,140 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักที่สินค้าส่งออกส าคัญ โดยเฉพาะข้าวที่เคยเป็นสินค้าอันดับที่ 1 ที่ไทยส่งออกมา
เคนยาชะลอตัวลงถึงร้อยละ -75.36 ท าให้มูลค่าการส่งออกโดยรวมลดลงค่อนข้างมาก 
    
โดย สคต. ไนโรบี และ สคต. ในภูมิภาคแอฟริกามีแผนที่จะด าเนินการจัดการเจรจาการค้าออนไลน์ในสินค้าหลาย
รายการ ได้แก่  
1. กลุ่มสินค้าอะไหล์รถยนต์, เครื่องจักรการเกษตร, ยางรถยนต์, ชิ้นส่วนยางต่างๆ วัสดุก่อสร้าง และ hardware 
ช่วงเดือนมิ.ย. 2564 (21-24 มิ.ย. 64 รอยืนยัน)  
2. กลุ่มอาหารฮาราล และอาหาร vegan หรืออาหารเพื่อสุชภาพ เดือน ก.ค. 2564 (6-8 ก.ค. 64 รอการยืนยัน)  
 
จึงขอเชิญชวนผู้ส่งออกท่ีสนใจเข้าร่วมเจรจาการค้าและขยายตลาดมายังประเทศต่างๆ ในแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรม
เจรจาการค้าดังกล่าว โดยทางกรมจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ท่านทราบก าหนดการที่แน่นอนในโอกาส
ต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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