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ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจในแอฟริกาปี 2022  

หลังกระทบหนักจากวิกฤตด้านพลังงาน และเงินเฟ้อพุ่งหลังสงครามยูเครน-รัสเชีย 

 
ภาพ:  ราคาสินค้าอาหารในเคนยาปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 15-25 ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา 

 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารโลกได้ประกาศตัวเลขการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาว่า จะขยายตัว
ลดลงจากการประมาณการในปลายปีที่แล้วประมาณ 0.6-1% กล่าวคือ จากเดิมที่ธนาคารโลกประมาณการว่า 
เศรษฐกิจในแอฟริกาจะขยายตัวประมาณ 4% ในปี 2022 ในช่วงต้นปีนั้น หลังจากเกิดภาวะวิกฤตในด้านราคา
พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น หลังจากเกิดสงครามในยูเครน ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นมากใน
หลายประเทศ และภาวะดังกล่าวท าให้หลายประเทศมีแนวโน้มปัญหาเงินเฟ้อสูง ท าให้ประชาชนมีก าลังชื้อที่ลดลง
เป็นอย่างมาก จนธนาคารโลกต้องปรับลดประมาณการตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ทั่วโลก  
 
โดยในทวีปแอฟริกานั้น ธนาคารโลกประมาณการว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0-.3.3 ลดลงจากเดิมประมาณร้อย
ละ 0.6-1 ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวประเทศในแอฟริกาว่า ผลกระทบจากสงครามในยูเครนมีผล
ให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และสินค้าโภคภัณฑ์และอาหารเพิ่มข้ึนสูง เนื่องจากผลกระทบเรื่องค่า 
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ขนส่ง การขาดดุลการค้าที่มีแนวโน้มจะสูงมากขึ้น การที่หลายประเทศเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากการระบาด
ของ COVID 19 มีผลให้ความสามารถในการน าเข้าสินค้าต่างๆของประเทศในแอฟริกาลดลง  
 
อย่างไรก็ดี ประเทศในแอฟริกามีหลายประเทศมีการส่งออกสินค้าทุนที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก อาทิ ทองแดง 
เหล็ก โคบอล ยูเรเนียม เป็นต้น ท าให้ธนาคารโลกมองว่า ประเทศท่ีมีการส่งออกสินค้าประเภทนี้ เช่น DR Congo, 
Zambia จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากจะมีรายได้จากการส่งออกสินค้าดังกล่าวสูงขึ้น ทั้งจากราคาที่
เพิ่มขึ้นของสินแร่ต่างๆ และการที่หลายประเทศจะหันมาน าเข้าสินค้าดังกล่าวนี้จากแอฟริกาทดแทนการน าเข้า
จากรัสเชียหรือยูเครนที่มีปัญหาการส่งออกหลังจากสงครามที่เกิดขึ้น โดยทั้งสองประเทศนี้ จะมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าหลายประเทศจากปัจจัยดังกล่าวคือ ประมาณว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 4.8-5% ในปี 2022 
 
ในภาพรวมประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเช่น 2 ประเทศข้างต้น โดยเฉพาะยูกานดา จะได้รับผลกระทบจาก
ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น ้ามัน ซีเมนต์ ทองแดง ดีบุก ที่ยูกานดาต้องน าเข้าเกือบ 25% ของสินค้า
ดังกล่าวจากรัสเชียและยูเครน นอกจากนั้น ยังได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าแป้งสาลี ที่มีราคาสูงขึ้นอีกชนิด
หนึ่งด้วย ท าให้อาจขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2-2.5 หรือ Rwanda ที่ปีก่อนขยายตัวถึงร้อยละ 10.1 ปีนี้จะมีการ
ขยายตัวที่ลดลงอย่างมากคือเหลือการขยายตัวประมาณร้อยละ 3.3 ในปี 2022 นี้ 
 
ปัญหาส าคัญของประเทศยากจนในแอฟริกาในขณะนี้ก็คือ ภาวะหนี้สาธารณะที่สูงมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น
ในหลายประเทศ ตลอดจนรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้ที่ส าคัญมากในหลายๆประเทศลดลงกว่า 50-70% 
เพราะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากการควบคุมการระบาดของโรค COVID 19  ท าให้ประเทศในแอฟริกาจะต้องเผชิญกับ
ความยากล าบากของค่าครองชีพที่สูงมากขึ้น และวิกฤตความไม่สมดุลย์ด้านพลังงานที่เกือบทุกประเทศต้องน าเข้า
ทั้งหมด 
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ตัวอย่างสถานการณ์ค่าครองชีพในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) ในประเทศต่างๆในแอฟริกาตะวันออก 
เคนยา 

1. ราคาน ้ามันของเคนยาปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 14.46 ในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาสูงอย่างเป็น
ประวัติการณ์ในรอบหลายปี ส่งผลให้รัฐบาลขาดสภาพคล่องในการอุดหนุนเงินเข้ากองทุนน ้ามันกว่า 113 
ล้าน KES ให้กับผู้ค้าน ้ามัน ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้ามันในช่วง 1— สัปดาห์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
และหากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อาจมีการประท้วงรัฐบาลในอนาคตอันใกล้ เนื่องจาก มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

2. ราคาสินค้าอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น แป้งสาลี ขึ้นกว่าร้อยละ 12.28 ในเดือนที่ผ่านมา 
3. ค่าครองชีพโดยรวมเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15-25 ในช่วง 1-3 เดือนที่ผ่านมา โดยเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนกว่าร้อย

ละ 6.5 ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา 
แทนชาเนีย 

1. ราคาน ้ามันสูงขึ้นมาก จนเกิดการประท้วงจากภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้
เงินจ านวนมากในการเข้าไปช่วยผยุงราคา และยกเลิกการเพิ่มภาษีน ้ามันและภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการ
ชั่วคราว  

2. เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงมากขึ้นในประเทศ (ประมาณร้อยละ 3.6 ในเดือนมีนาคม 2565) และค่าครองชีพ
สูงขึ้นประมาณ 15% จากปี 2021 

3. ธนาคารโลกเตือนแทนชาเนียให้ควบคุมการก่อหนี้ต่างประเทศ เนื่องจาก หนี้สาธารณะของประเทศ
เพิ่มขึ้นกว่า 10% จากร้อยละ 61% ต่อ GDP เป็นร้อยละ 72% ในปัจจุบัน ท าให้อาจส่งผลต่อการก่อหนี้
และการให้เงินกู้ในอนาคตของประเทศได้ 

ยูกานดา 
1. รัฐบาลต้องเขามาแทรกแซงราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใช้งบประมาณจ านวนมาก (ไม่

ทราบจ านวนแน่ชัด) 
2. ราคาสินค้าอาหารมีการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 น้อยกว่าหลายประเทศ เนื่องจากรัฐบาลให้ความ

ช่วยเหลือแก่ภาคธรุกิจผ่านโครงการต่างๆ 
3. รัฐบาลเพิ่มก าลังการผลิตน ้ามันปาล์มในประเทศ เพ่ือช่วยในการลดภาระแก่ประชาชนทั่วไป 
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ความเห็นของ สคต. 

การเพ่ิมข้ึนของค่าพลังงานในตลาดโลก เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในแอฟริกาตะวันออก
มีการขยายตัวน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากทุกประเทศต้องมีการน าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ ส่วนให ญ่
จาก UAE และชาอุดิอาระเบีย นอกจากนั้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงมากนั้น จะส่งผลให้ความสามารถของผู้บริโภค
โดยรวมลดลง และน่าจะส่งผลต่อการน าเข้าสินค้าให้ลดลงด้วย 

ในการส่งออกของไทยมายังภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนั้น สคต. ได้เคยคาดการณ์ว่า อาจจะขยายตัวได้ประมาณ
ร้อยละ 5 แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สคต. คาดการณ์ว่า จะขยายตัวเพียงร้อยละ 2 -3% เท่านั้น เนื่องจาก 
ความสามารถในการน าเข้าลดลงดังกล่าว  

นอกจากนั้น สคต. มีความเห็นว่า ค่าเงินท้องถิ่นในหลายประเทศมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาก เช่น เคนยาชิลลิ่งที่
ปัจจุบันมีระดับเคลื่อนไหวที่ 115.00 KES ต่อ 1 USD ส่งผลให้ต้นทุนในการน าเข้าเพิ่มขึ้น ล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่
ท าให้ต้นทุนในการน าเข้าเพิ่มขึ้น ผู้ส่งออกจึงควรระมัดระวังการเสนอเงื่อนไขในการชื้อขายสินค้าที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องด้วย หลายประเทศน่าจะประสบปัญหาเรื่องอาหารและผลผลิตด้าน
การเกษตรไม่ดีในปีที่ผ่านมา น่าจะต้องมีการน าเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการที่ จะเพิ่มขึ้น เช่น น ้าตาล น ้ามัน
ปาล์ม ข้าว เป็นต้น ท าให้โอกาสที่ไทยจะส่งสินค้าดังกล่าวมายังประเทศในแอฟริกาตะวันออกนั้น ก็ยังมีแนวโน้มที่
ดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่ง สคต. จะได้ติดตามสถานการณ์ต่อไป 
 

นักธุรกิจหรือผู้ส่งออกท่ีมีความสนใจจะท าการส่งออกสินค้าหรือเข้ามาลงทุนในตลาดเคนยาหรือแอฟริกาตะวันออก 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ สคต. ณ กรุงไนโรบี ที่ email. info@ocanairobi.co.ke 
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