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ยูกันดาประท้วงการลดน าเข้าน ้าตาลของเคนยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : น ้าตาลจากยูกันดาที่ท่าเรือ Kisumu ทางตะวันตกของเคนยา 

ยูกันดาประท้วงเคนยา กรณีลดการน าเข้าน ้าตาลจากยูกันดาลดลง 79% ท าให้เกิดข้อพิพาททางการค้าระหว่าง 2 
ประเทศ โดย นาย Frank Tumwebaze รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของยูกันดา ไม่พอใจกับข้อจ ากัดในการส่งออก
น ้าตาลไปยังเคนยา  ซึ่งประกาศของคณะกรรมการน ้าตาลของเคนยา โดยมีประเด็นส าคัญว่า ผู้น าเข้าจะได้รับ
อนุญาตให้น าเข้าน ้าตาลเพียง 18,923 ตันจากยูกันดา ซึ่งลดลงจากที่เคยอนุญาตน าเข้ากว่า 90,000 ตันที่เคนยา
เคยตกลงกันไว้เมื่อการเจรจาการค้ากันก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงแผนน าเข้าของเคนยาท าให้ยูกันดาเกิดความ
บาดหมางท่ามกลางการตอบโต้  โดยปกติเคนยามีความต้องการน าเข้าน ้าตาลประมาณ 450,000 ตัน หาก
คณะกรรมการน ้าตาลของเคนยาจะอนุญาตให้ยูกันดาส่งออกไปยังเคนยา 150,000 ตัน ก็สามารถท าได้ เพราะ
ยังคงอยู่ในปริมาณความต้องการของเคนยา ส่วนยูกันดาก็ตั้งท่าว่าจะจ ากัดการออกใบอนุญาตกับสินค้าเนยเทียม
หรือมาการีนและผลิตภัณฑ์พลาสติกของเคนยาที่ยูกานดาน าเข้าอยู่ 

ในเดือนเมษายน 2564 ที ่ผ ่านมา ทั ้ง 2 ประเทศบรรลุข ้อตกลงที ่จะแก้ไขข้อพิพาททางการค้าที ่คงอยู่  
นอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่าง 2 ประเทศ โดย
คณะผู้แทนการค้าของเคนยายังมีการถามถึงการรับประกันราคาสินค้าน ้าตาลที่ส่งออกไปยังเคนยาที่มีแหล่งผลิตใน
ยูกันดาทั้งหมด ซึ่งผู้ผลิตน ้าตาลของเคนยาได้ตั้งข้อสงสัยว่าสินค้าที่มาจากยูกันดา อาจจะมีต้นก าเนิดมาจากแหล่ง
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อ่ืนด้วย  หลังจากนั้น ทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามในกรอบความร่วมมือทางการค้าและเห็นพ้องกันว่าเคนยาวางแผนที่
จะน าเข้าน ้าตาลยูกันดามากถึง 90,000 เมตริกตันต่อปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และจะยกเลิกภาษี
สรรพสามติ 35 % ส าหรับการน าเข้าถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตในยูกันดา 

ยูกันดาผลิตน ้าตาลได้ประมาณ 510,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศประมาณ 360,000 ตัน และ
ส่วนที่เหลือจะส่งออกในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก เช่น DR Condo เคนยา รวันดาและบูรันดิ เป็นต้น 

เพ่ือเป็นการตอบแทนทางการค้าต่อเคนยา ยูกันดามุ่งมั่นที่จะยกเลิกภาษีสรรพสามิต 13% ส าหรับสินค้า น ้าผลไม้ 
เบียร์ และ สุรา ที่ผลิตและน าเข้าจากเคนยา และยกเลิกค่าธรรมเนียมการรับรองการน าเข้าจ านวน 12% ส าหรับ
ยาทีผ่ลิตในเคนยา นอกจากนี้ ยูกันดาจะยกเลิกภาษีสรรพสามิต 20% ส าหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(VAT) 18% ส าหรับสินค้าที่เกี่ยวกับออกก าลังกายที่ผลิตในเคนยา และยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% ที่เรียกเก็บ
ส าหรับเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปที่น าเข้าจากเคนยาและยาที่ผลิตในเคนยาในอัตรา 0% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 

แม้ว่า 2 ประเทศ จะมีการให้ค ามั่นสัญญาข้อตกลงดังกล่าว แต่ก็มีการด าเนินการบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามนั้น ซึ่ง
ท าให้เกิดข้อพิพาทเป็นระยะๆ เช่น การค้าน ้าตาลล่าสุด ท าให้ต่างฝ่ายต่างกล่าวอีกฝ่ายว่าไม่ได้ท าตามท่ีได้ตกลงกัน
ไว้จากการประชุมครั้งดังกล่าว 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า ทั้งเคนยาและยูกันดาต่างอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจส าคัญ ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (Eastern Africa 
Community: EAC) และ ตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for 
Eastern and Southern Africa: COMESA) มีการค้นพบแหล่งน ้ามันในเคนยาและอูกันดา ซึ่งจะเป็นการสร้าง
โอกาสให้กับภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ที่ได้จากการส่งออกน ้ามันและก๊าซธรรมชาตินั้น 
จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาภูมิภาคได้ภายหลังจากที่ภูมิภาคนี้ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณมานาน 
ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดจากการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและการเข้ามาลงทุนระยะยาวของบริษัทข้ามชาติต่างๆในด้าน
ธุรกิจพลังงาน  จะเป็นตัวเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและเสริมสร้างความก้าวหน้าในการรวมกลุ ่มทาง
เศรษฐกิจที่จะมีข้ึนในอนาคตอีกด้วย 
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หากทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่า ควรมีการเร่งพัฒนาความสัมพันธ์และการรวมกลุ่มระหว่างกัน เรื่องความล่าช้าและ
ความขัดแย้งในการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบด้านการค้าที่พิพาทต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและ
ไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไป เพราะอัตราการเติบโตทางของเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกานั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ
เป็นอันดับสองรองจากเอเชียเท่านั้น หากยังมีปัญหาในเรื่องอุปสรรคทางการค้าและกฎระเบียบต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว กจ็ะเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวและลดลงได้อย่างที่ไม่ควรจะเป็น 

แอฟริกาถือเป็นตลาดใหม่ที่ส าคัญที่ไทยไม่อาจมองข้าม เนื่องจาก เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้มีการเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดท าเขตการค้าเสรีต่างๆ โดยเฉพาะเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา หรือ African 
Continental Free Trade Area (AfCFTA) ย่อมส่งผลให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก เป็นไป
อย่างเสรีโดยจะมีการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างกันภายในกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งหากมีการจัดท าเขตการค้าเสรี เป็นผลส าเร็จตามที่มีการให้สัตยาบันแล้ว
กว่า 29 ประเทศจากทั้งหมด 54 ประเทศ (เริ่มตกลงกันแล้วในปี 2020) จะท าให้แอฟริกากลายเป็นตลาดขนาด
ใหญ่ มีประชากรประมาณ 1,000 กว่าล้านคน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถขยายการค้าไปยังประเทศคู่ค้าที่
ส าคัญจากฝั่งแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้หลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้  อียิปต์ ลิเบีย แองโกลา และ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยไทยอาจพิจารณาส่งเสริมการส่งออกในรายสินค้าที่มีศักยภาพไปยังแอฟริกา
มากขึ้น เช่น ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ ามันส าเร็จรูป อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป เม็ดพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เหล็ก  เหล็กกล้า  ผลิตภัณฑ์เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และ
ส่วนประกอบ และ เคมีภัณฑ์ อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนวิธีการส่งออกจากที่ผลิตในไทยเป็นหลัก ผู้ส่งออกไทยควร
เริ่มการศึกษาการลงทุนประกอบไปด้วย เพราะยิ่งมีการร่วมมือในเขตการค้าเสรีแอฟริกามากขึ้น การเข้าตลาด
แอฟริกาก็จะยิ่งมีความยากข้ึนต่อประเทศท่ีอยู่นอกกลุ่มที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และอีกนัยหนึ่ง อาจจะถึงเวลาที่
ไทยหรือ ASEAN ควรเร่งการเจรจาจัดท าข้อตกลงทางการค้ากับแอฟริกาต่อไปในอนาคต เพ่ือสร้างโอกาสของไทย
ในการค้าและการลงทุนในทวีปนี้ให้มากขึ้นต่อไป  
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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