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ประธานาธิบดี Erdogan แห่งตุรกีทุ่มความสนใจการค้าที่แอฟริกา ถึงเวลาของไทยหรือยัง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdogan  

ประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdogan เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโรมในสุดสัปดาห์นี้  ตุรกีมุ่ง
เป้าไปที่การแสวงหาความร่วมมือกับคู่ค้าในทวีปแอฟริกา แต่ขณะเดียวกัน ก็สร้างกดดันให้กับชาติตะวันตก ด้วย
เช่นกัน 

ตุรกีก าลังเข้ามาด าเนินธุรกิจทั่วทวีปซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากร ตั้งแต่ การขุดเหมืองแร่ไปจนถึงด้านสุขภาพ ด้าน
พลังงานไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน และท้ายที่สุด ตุรกีสามารถลงนามในข้อตกลงร่วมกันที่คู ่ค้าก็ต่างยอมรับ
ผลประโยชน์ร่วมกันได้ส าเร็จ 

ตุรกีเบนความสนใจออกจากตลาดยุโรปมาแอฟริกา จากที่เคยมีมูลค่าการค้าที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 
2555 โดยนับตั้งแต่ท่ี Erdogan ก้าวเข้ามามีอ านาจในปี 2546  มูลค่าการค้าระหว่างตุรกีกับประเทศในแอฟริกาพุ่ง
ทะยานเป็น 25.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 

หลังจากการเยือนแองโกลา โตโก และไนจีเรีย Erdogan ได้ประกาศว่าต้องการเห็นมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 3 เท่าใน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้า  ตุรกีได้คุยถึงความส าเร็จที่พลิกโฉมเกมสงครามโดยใช้โดรนติดอาวุธในสนามรบประเทศลิเบีย 
นั่นหมายถึง การผลิตสินค้าเพ่ือป้องกันประเทศจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ทางการค้า 
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Erdogan เคยกล่าวถึงตุรกีว่า เป็นประเทศของเขาเป็นประเทศที่มี ชนชาติ "แอฟริกา-เอเชีย" และเขาได้ไปเยือน
ประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่ และคิดว่าในจ านวน 30 จาก 54 ประเทศของทวีปแอฟริกา  ประมุขแห่งรัฐก็ไม่ใช่
ชาวแอฟริกัน  และจ านวนสถานทูตตุรกีในแอฟริกาเพ่ิมขึ้นจาก 12 แห่งเป็น 43 แห่งตั้งแต่ปี 2545 ขณะที่สายการ
บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส ซึ่งบินไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 60 แห่งของแอฟริกา  นั่นคือ ศักยภาพและความส าคัญ
ของทวีปแอฟริกาต่อตุรกีในปัจจุบัน อันเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ตรุกีให้ความสนใจแอฟริกามากขึ้น  การมองเห็นถึง
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของทวีปแอฟริกา ไม่ว่าจะเป็น สะพาน ไฟฟ้า น ้าดื่ม การก าจัดของเสีย 
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ตุรกีล้วนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้  หรือแม้แต่การสร้างมัสยิด
ในประเทศกานา  สนามกีฬาในร่มในรวันดา สระว่ายน ้าโอลิมปิกในเซเนกัล หรือ สนามบินในซูดาน อีกทั้ง 
แอลจีเรียจะเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับตุรกี  โดยยื่นข้อเสนอดังกล่าวเพื่อให้
แอลจีเรียจะได้ลดการพึ่งพารัสเซียและอิหร่านในการน าเข้าสินค้าดังกล่าว 

บริษัทในตุรกีเสนอราคาประมูลงานและเมื่อเทียบคุณภาพสินค้ากับราคามีความสมเหตุสมผลและดีกว่าจีน ตุรกีจึง
เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่น่ากลัว และมีความจริงจังที่ต้องการลงทุนในแอฟริกา ซึ่งประเทศในแอฟริกาก็ดูจะมีความ
สนใจการลงทุนของตุรกีนั้นด้วย แม้แต่ยูกันดาก็คาดหวังว่า ตุรกีจะสนใจการเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตร
ในประเทศแอฟริกาตะวันออกด้วยเช่นกัน ราคาที่บริษัทตุรกีเสนอมาอยู่ในระดับที่ต ่ามาก จึงท าให้ต้นทุนต ่าลง และ
ส่งผลให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้ ผู้ส่งออกและนักลงทุนมีการประชุมในแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง 
เชื่อไดว้่า ความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาไปถึงระดับที่ส าคัญยิ่งขึ้น 

นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่า การลงทุนของตุรกีในแอฟริกาจะดีกว่าจีน ซึ่ง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโครงการตา่งๆ 
ที่จีนให้การสนับสนุนการเงินจะท าให้ประเทศในแอฟริกาต่างเป็นลูกหนี้กับในจ านวนหนี้มหาศาล  เมื่อเปรียบเทียบ
ตุรกีกับจีน จะเห็นได้ว่าคนในท้องถิ่นมีผลตอบรับที่แตกต่างกัน ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้น และก็มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตุรกีกับประชากรในท้องถิ่นด้วย 

ดังนั้น นโยบายระหว่างประเทศท่ีชัดเจนและแน่วแน่ของ Erdogan สร้างความกดดันและความตึงเครียดเพ่ิมขึ้นกับ
ประเทศตะวันตก  และตุรกีก าลังได้รับการพิจารณามากขึ้น เนื่องจากมีการวางแผนระยะยาว ไม่ใช่แผนระยะสั้น 
โดยชี้เป้าหมายที่การลงทุนด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา การฝึกอบรม และ บทบาทของผู้หญิง 
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ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า การทีตุรกีให้ความส าคัญทางการค้าและการลงทุนในแอฟริกานั้น ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบในระยะ
ยาวหลายด้าน  

ประการแรก ประเทศในแอฟริกาอาจหันมาร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับตุรกีมากกว่าแทนจีน เนื่องมีความ
ใกล้เคียงด้านวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันมาก อาทิ นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์ ซึ่งตรุกีก็มีผู้นับถือศาสนาทั้งสอง
ท าให้เข้าความแตกต่างทางด้านความเชื่อและวัฒนธรรมมากกว่า 

ประการที่สอง ตรุกีมีแนวโน้มการด าเนินการทูตเชิงรุกมากกว่า หลายประเทศ จะเห็นได้จากการที ่มีการตั้ง
สถานทูตถึง 43 ประเทศในปัจจุบัน ขณะที่ไทยมีเพียง 7 แห่ง  

ประการที่สาม ตุรกี ต้องการมีบทบาทในฐานะประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือกับประเทศแอฟริกาเพ่ือลดอิทธิพลของ
ชาติตะวันตกและจีนที่มีต่อทวีปแอฟริกา ซึ่งแนวโน้มอาจเป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจมากกว่า เพราะมีต้นทุนใน
การลงทุนน้อยกว่า มีแนวโน้มการถูกเอาเปรียบด้านการลงทุนที่น้อยกว่าประเทศอ่ืน 

ในส่วนของประเทศไทย ควรให้ความสนใจในสินค้าที่ตุรกีมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกมายังแอฟริกาแข่งกับ
ไทย เช่น อาหารแปรรูป ยางรถยนต์ สิ่งทอ สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น เพราะอีก 1-5 ปีข้างหน้า 
สินค้าจากตุรกีน่าจะเข้ามายังตลาดแอฟริกามากข้ึน ทั้งในแบบที่มาลงทุนและผลิต และส่งออกจากตุรกีมาแอฟริกา 
ท าให้ผู้ส่งออกที่มีสินค้าจากตุรกีควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นและการท าตลาดเพื่อรักษาตลาดในแอฟริกามากขึ้น 
ไม่เช่นนั้นแล้ว แนวโน้มอาจเสียตลาดให้สินค้าจากตุรกีหรือบริษัทจากตุรกีท่ีเข้ามาลงทุนในแอฟริกาได้  
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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