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การส่งออกของเคนยาไปยังตลาดแอฟริกาแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี 

 

 
ภาพ : เรือบรรทุกสินค้ามาถึงท่าเรือมอมบาซา 

การส่งออกของเคนยาไปยังตลาดสำคัญแถบแอฟริกา โดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาตะวันออกเพิ่มสูงขึ้นในปี 2563 
ถือว่า สูงสุดในรอบ 8 ปี ซึ่งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศระบุว่า เป็นความท้าทายและความพยายามอย่างมากใน
การต่อสู้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลก 

ข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคารกลางแห่งเคนยา (CBK-Central Bank of Kenya ) ระบุว่า สินค้าที่ส่งออกไปขาย
ประเทศในทวีปนี้มีมูลค่า 243.68 พันล้าน KES ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.07% จากปีที่แล้ว   การเติบโตของมูลค่าการค้า
ระหว่างเคนยากับประเทศแถบแอฟริกาก้าวสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2555 (มูลค่า 247.60 พันล้าน KES)  

เคนยากำลังผลักดันแผนที่จะขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อที่จะกระจาย สินค้า 
บริการ และแรงงานผ่านข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา (AfCFTA-African Continental Free Trade Area) 
ซึ่งมีเป้าหมายทางธุรกิจอย่างน้อยคิดเป็นมูลค่าถึง 1.2 พันล้าน KES  โดยเคนยามียอดส่งออกสินค้าในทวีปแอฟริกา
คิดเป็น 38% ของการส่งออกทั่วโลกที่มีมูลค่า 641.21 พันล้าน KES  เคนยาสูญเสียการเป็นผู้นำการเจรจาข้อตกลง
ดังกล่าวให้กับประเทศกานา โดยเคนยาแพ้การแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเขต
การค้าเสรีทวีปแอฟริกาในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการ 
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ผลักดันการค้าภายในทวีปแอฟริกา โดยปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศในแอฟริกามีสัดส่วน 10% ของมูลค่าการค้า 
เมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าทั่วโลก 

นาย Frank Matsaert  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Trademark East Africa กล่าวในที่ประชุมเพื่อทบทวน  
กลยุทธ์การดำเนินงานเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกาของเคนยา “เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์อย่างเต็มที่ของข้อตกลง
สำหรับเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา   เคนยาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจหลักและตลาดที่มีศักยภาพสูง 
ต้องมีสนับสนุนด้วยแผนดำเนินงานที่ดี และมีการแทรกซึมอย่างมีชั้นเชิง”  

ข้อมูลจากธนาคารกลางของเคนยา แสดงให้เห็นว่า การส่งออกของเคนยาไปยังกลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันออก
ที่มีความสำคัญกับเคนยา เช่น ซูดานใต้ เพ่ิมข้ึนสูงถึง 23.13% มีมูลค่าถึง 53.62 พันล้าน KES  มีเพียงแทนซาเนีย
และโซมาเลียเท่านั้นที่มีความต้องการสินค้าจากเคนยาลดลง สำหรับแทนซาเนียเมื่อกลางปีที่แล้วมีเรื่องไม่ลงรอย
กับเคนยาเกี่ยวกับการกำหนดกฏระเบียบเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ส่งผลให้ในไตรมาส
ที่ 2 ของ ปี 2563 มีการซื้อสินค้ามูลค่า 31.3 พันล้าน KES  ซึ่งลดลง 6.87% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ส่วนการ
ส่งออกไปยังโซมาเลีย ลดลง 3.86% มีมูลค่า 11.38 พันล้าน KES  ซึ่งเคนยากับโซมาเลียมีความสัมพันธ์ทางการทูต
ที่ไม่ค่อยจะดีต่อกันมากนัก เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของดินแดนสามเหลี่ยมในคาบสมุทรอินเดียที่มี
เนื้อที่ประมาณ 100,000 ตารางกิโลเมตร และ เชื่อว่าเป็นแหล่งอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ   
อย่างไรก็ตาม เคนยาส่งออกสินค้าไปยูกันดา เพิ่มขึ้น 12.97% คิดเป็นมูลค่า 71.97 พันล้าน KES และ ไป รวันดา 
เพ่ิมข้ึน 8.72% คิดเป็นมูลค่า 25.20 พันล้าน KES 

ความเห็นของ สคต.  
สคต. มองว่า การส่งออกของเคนยาเติบโตมาจากกลุ ่มประเทศในแอฟริกาตะวันออกเป็นหลัก แต่คงไม่ใช่ 
แทนซาเนียกับโซมาเลีย เนื่องจากยังคงมีบางประเด็นที่เป็นกรณีพิพาทกันอยู่  ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน
ความสำคัญของเคนยาในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในแอฟริกาตะวันออก ทำให้
หากท่านใดต้องการจะเริ่มมีการส่งออกมายังภูมิภาคนี้ ควรจะต้องเริ่มเปิดตลาดในเคนยาให้สำเร็จเป็นลำดับแรก
ก่อน แล้วอาจใช้คู่ค้าในเคนยากระจายสินค้าหรือขยายตลาดในประเทศใกล้เคียงต่อไป  
 
นอกจากนั้น ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา ที่เคนยาได้ให้สัตยาบันและมีผลแล้ว รอเพียงการออกกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการเก็บภาษีให้แล้วเสร็จ ก็จะส่งผลให้การส่งออก-นำเข้าระหว่างเคนยากับ 
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ประเทศในแอฟริกาจำนวนกว่า 54 ประเทศจะเสียภาษีนำเข้าระหว่างกันเพียงร้อยละ 0-10 จะยิ่งทำให้ประเทศ
ต่างๆในแอฟริกาขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้น  
 
โดยประเทศไทยควรเร่งการศึกษาในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งในรายสินค้าที่ต้องแข่งขันกับผู้ผลิตในแอฟริกา 
เช่น วัสดุก่อสร้างจากแอฟริกาใต้และอียิปต์ อาหารแปรรูปจากแอฟริกาใต้และอียิปต์ ส่วนประกอบรถยนต์จาก
แอฟริกาใต้ เป็นต้น เนื่องจาก สินค้าที่มาจากประเทศเหล่านี้ จะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าที่เคนยาเรียกเก็บประมาณ 
25% จากราคา CIF ขณะที่สินค้าของไทยจะต้องเสียภาษีนี้ ซึ่งมีผลให้มีต้นทุนที่ต่างกันแล้วกว่า 25%  
 
นอกจากนั้น ยังควรศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนในแอฟริกาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพเพื่อมาลงทุนแล้วส่งออกสินค้า
ไปยังประเทศในแอฟริกาหรือไปยุโรปหรือสหรัฐที่ให้สิทธิประโยชน์ประเทศในแอฟริกามากกว่าสินค้าที่ผลิตจาก
ไทย โดยสาขาที่ไทยควรให้ความสนใจ ได้แก่ อาหารแปรรูป สิ่งทอ ประมง เป็นต้น ซึ่ง สคต. จะได้ทำการศึกษา
และเสนอแนะหรอืความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไป 
  
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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