
 

เปิดโลกการค้าไทยในเคนยา 
วันที่ 30 พฤศจกิายน 2565 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Trade Report 
Date 30 Nov 2022  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

 นโยบายภาครัฐ √ เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
          

Call Center 1169 
www.thaitrade.com 
www.ditp.go.th  

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การค้าไทย-เคนยา ในปี 2565 (ม.ค.-ต.ค. 65) และแนวโน้มในปี 2566 

 
1. ความส าคัญด้านการค้าระหว่างไทยกับเคนยา และยุทธศาสตร์ด้านการค้าของเคนยากับทั่วโลก 

 
เคนยาถือเป็นประตูทางด้านการค้าที่ส าคัญมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ที่ประกอบด้วย
ประเทศต่างๆได้แก่ เคนยา ยูกานดา เอธิโอเปีย แทนซาเนีย รวันดา บูรันติ ดีอาร์คองโก เซาท์ซูดาน เซเซล์ หมู่
เกาะโคโมรอส และโซมาเลีย ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งหมดรวมกัน ประมาณกว่า 500 ล้านคน ซึงถือเป็นตลาด
การค้าและการลงทุนที่ส าคัญ ซึ่งประเทศหรือกลุ่มประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก ไม่ว่าจะเป็น จีน 
สหรัฐ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหภาพยุโรป ต่างให้ความส าคัญในด้านการลงทุนและส่งเสริมการค้า
ภูมิภาคหนึ่งในแอฟริกา โดยมีประเทศส าคัญ คือ เคนยา แทนซาเนีย และเอธิโอเปีย ที่ได้รับความสนใจมากกว่า
ประเทศอ่ืนในกลุ่มแอฟริกาตะวันออก 
 
ส าหรับประเทศไทยนั้น การส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ที่น าเข้ามานั้น จะถูกส่งมาทางเรือผ่านท่าเรือ Mombasa ของ
เคนยา และส่งต่อไปยังประเทศอ่ืน ๆ เช่น ยูกานดา รวันดา บูรันดิ ดีอาร์คองโก เป็นต้น โดยมูลค่าการส่งออกของ
ไทยมาเคนยาในปี 2564 มีมูลค่ากว่า 6,547 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.04 ของมูลค่าการค้าของไทยใน
แอฟริกาตะวันออกที่มีมูลค่าประมาณ 14,866 ล้านบาท ดังนั้น ด้วยมูลค่าการส่งออกที่ไทยที่ส่งออกมาเคนยา 
มีสัดส่วนที่สูงดังกล่าวข้างต้น ท าให้อาจกล่าวได้ว่า เคนยามีความส าคัญทางการค้าในแอฟริกาส าคัญเป็นล าดับที่ 
1 ในแอฟริกาตะวันออก โดยมี แทนซาเนีย เอธิโอเปีย คองโก และ ยูกานดา มีความส าคัญล าดับรองลงมา
ตามล าดับ ดังนั้น หากจะเริ่มการส่งออกมาแอฟริกาตะวันออกแล้ว ท่านผู้ส่งออกควรจะเร่ิมต้นในการเปิดตลาดที่
ประเทศเคนยาให้ได้ก่อน จึงจะค่อยๆ ขยายการค้าของตนเองไปยังประเทศอ่ืนๆ ต่อไป 
 
ในส่วนของเคนยานั้น เคนยา ถือเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญหลายชนิดของ
โลก เช่น ชา กาแฟ ดอกไม้สด อะโวคาโด เป็นต้น โดยมีตลาดส่งออกส าคัญ คือ สหภาพยุโรป จีน สหรัฐ และ
ตะวันออกกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เคนยาจะส่งออกมากในประเทศที่เคนยาได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น GSP 
ในสหรัฐฯ หรือ สหภาพยุโรป (EU) ได้รับการยกเว้นอัตราภาษีในการส่งออกสินค้าการเกษตร ร้อยละ 0 เป็นต้น 
จากสถานการณ์การค้าดังกล่าว เคนยาอยู่ระหว่างการด าเนินการเจรจาข้อตกลงการค้ากับประเทศหรือกลุ่ม
ประเทศอ่ืน ๆทั่วโลก เช่น กรอบตลาดแอฟริกาตะวันออก (EAC), กรอบ Kenya และ EU, FTA กับ สหรัฐฯ หรือ  
FTA กรอบ Kenya กับ จีน เป็นต้น 
 
ในส่วนของไทยกับเคนยานั้น  ทั้งสองประเทศยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าอะไรที่เป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาไทย
พยายามจะเริ่มการเจรจาและจัดให้มีเวทีการค้าแลกเปลี่ยนเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ผ่านคณะการ
ประชุมร่วมส าหรับผู้แทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ (Joint Trade Committee : JTC) คร้ังที่ 1 ซึ่งก าหนดเดิมจะ
จัดให้มีการประชุมขึ้นในเดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา แต่ต้องเลื่อนการจัดการประชุมไปเนื่องจากการระบาด
ของ COVID19  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ไทยจะมีข้อเสนอให้ลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี มาเป็นหนึ่งใน 
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ประเด็นหารือ ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมกันต่อไป ในปี 2566 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากปัจจุบัน เคนยาเพิ่งมีการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และเพิ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ท าให้ต้องรอไปอีกสัก
ระยะหนึ่งในการเจรจาการค้าต่างๆ โดยเคนยาให้ความส าคัญในการเจรจาการค้าต่างๆ ค่อนข้างมาก แต่ในส่วน
ของไทยยังไม่ค่อยมีความสนใจ อันน่าจะมาจากมูลค่าทางการค้ายังมีความส าคัญในมุมมองของเขายังมีมูลค่าไม่
สูงนัก หากเป็นประเทศในเอเชียนั้น เคนยา เพิ่งเริ่มมีการเจรจาการค้ากับบางประเทศ เช่น Oman ในเรื่องการ
ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และ UAE ในด้านความร่วมมือด้านการเงินระหว่าง Trader ระหว่างทั้งสองประเทศผ่าน
ความร่วมมือผ่านธนาคารน าเข้าส่งออกของ UAE ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องการให้วงเงินพิเศษกับผู้น าเข้าของเคนยา 
หรือจีน ที่มีการเจรจาเร่ืองกู้เงินและโครงการความช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น  
 

 
ภาพสภาพการขนส่งและขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ Kisumu ของเคนยา  

ที่ใช้เชื่อมโยงการระหว่างประเทศในแอฟริกาตะวันออก เช่น ยูกานดา รวันดา บูรันดี เป็นต้น 
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2. สถานการณ์ ข้อมูล และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของเคนยา 

 
ตารางแสดงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของเคนยา ปี 2020-2022 (พ.ศ. 2563-2565) 
ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของเคนยา 2020 (พ.ศ. 

2563) 
2021 (พ.ศ. 2564) *2022 (พ.ศ. 2565) 

GDP per capita (USD) 1912 (USD) 1878 (USD) 1951 (USD) 
GDP Growth (%) -2.5 +4.5 +5.0 
เงินเฟ้อ (%) +5.5 +5.1 +7.1 
อัตราคนว่างงาน (%) 10.4 7.0 6.6 
หนี้สาธารณะ ต่อ GDP (%) 63 64.5 68 
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%) 7.0 6.75 7.5 
 
สถิติการค้าระหว่างประเทศของเคนยาโลก 
การส่งออกของเคนยาไปโลก (ลา้น USD) 5,979 7,263 8,056 
อัตราการขยายตัว/หดตัว (%) +3.46 +21.47 +10.91 
การน าเข้าของเคนยาจากโลก (ล้าน USD) 15,318 19,423 21,554 
อัตราการขยายตัว/หดตัว (%) -10.16 +26.76 +10.97 
ดุลการค้า เคนยา-โลก (ล้าน USD) ขาดดุล -9,339 ขาดดุล -12,160 ขาดดุล -13,498 
 
สถิติการค้าระหว่างประเทศของเคนยากับประเทศไทย 
มูลค่าการส่งออกของไทยมาเคนยา (ล้าน USD) 133.6 208.3 220.8 
อัตราการขยายตัว/หดตัว (%) -40.25 +50.00 +5.0 
มูลค่าการน าเข้าสินคา้เคนยาของไทย (ล้าน USD) 17.9 19.8 33.6 
อัตราการขยายตัว/หดตัว (%) -47.2 +10.8 +70.0 
ดุลการค้า ไทย-เคนยา (ล้าน USD) +116.4 +188.5 +187.2 
*ประมาณการ 
แหล่งข้อมูล GTA, World Bank, IMF 
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3. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยและเคนยา  

 
สถิติการส่งออกสินค้าจากไทยมาเคนยา (ม.ค.-ต.ค. 2565) 

  มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว(%) 

ชื่อสนิค้า 2563 2564 2564 2565 2563 2564 2564 2565 

      (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)     (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) 

1. รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ                                                                                              

785.94 1,703.68 1,379.34 1,438.55 12.17 116.77 146.20 4.29 

2. น ้ำตำลทรำย                                                                                                               37.42     1,139.76 -93.97       

3. ผลิตภัณฑย์ำง                                                                                                             459.95 916.96 796.09 708.83 -12.42 99.36 103.89 -10.96 

4. ไขมันและน ำ้มันจำกพืชและสตัว ์                                                                                            245.27 1,275.32 1,275.32 646.61 -40.84 419.96 419.96 -49.30 

5. เม็ดพลำสติก                                                                                                              275.19 484.16 410.82 468.45 -7.02 75.93 72.75 14.03 

6. ข้ำว                                                                                                                     570.33 175.47 149.66 292.57 -75.36 -69.23 -72.31 95.49 

7. เคมีภณัฑ์                                                                                                                254.29 283.66 229.04 292.01 -38.16 11.55 1.08 27.49 

8. รองเท้ำและช้ินส่วน                                                                                                       54.02 101.57 71.20 100.19 56.81 88.04 69.86 40.73 

9. เส้นใยประดิษฐ์                                                                                                           81.32 73.34 63.57 97.16 15.86 -9.80 -4.70 52.83 

10. ผลิตภณัฑ์พลำสติก                                                                                                         73.87 90.93 75.61 86.66 8.74 23.09 19.79 14.62 

รวม 10 รำยกำร 2,837.59 5,105.10 4,450.65 5,270.80 -47.98 79.91 84.67 18.43 

อื่น ๆ 1,298.58 1,442.41 1,240.75 1,168.36 -11.47 11.08 12.87 -5.83 

รวมทั้งสิ้น 4,136.17 6,547.51 5,691.40 6,439.16 -40.24 58.30 62.18 13.14 
 

สคต. คาดการณ์ว่า ในปี 2565 ไทยจะส่งออกสินค้ามาเคนยาขยายตัวประมาณ  +5.0% มูลค่าประมาณ 6,874 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุส าคัญจาก เศรษฐกิจเคนยาฟ้ืนตัวจากทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19 โดย
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวถึงร้อยละ 5 ในปี 2565 ท าให้ภาคการผลิตกลับมาผลิตได้มากขึ้น แม้จะไม่เท่าก่อนเกิด 
COVID ก็ตาม  
 
 
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/


 

เปิดโลกการค้าไทยในเคนยา 
วันที่ 30 พฤศจกิายน 2565 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Trade Report 
Date 30 Nov 2022  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

 นโยบายภาครัฐ √ เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
          

Call Center 1169 
www.thaitrade.com 
www.ditp.go.th  

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 
อย่างไรก็ตามปี สคต. คาดการณ์ว่า เนื่องจากยังมีความเสี่ยงเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่สูงมากและราคาพลังงานที่สูงขึ้น
จากวิกฤตการณ์สงครามยูเครน-รัสเชีย ตลอดจนหนี้สาธารณะของเคนยาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 69% ของ GDP 
และการอ่อนค่าของเงินเคนยาซิลลิ่งที่อ่อนค่าลงกว่าร้อยละ 16 จากปี 2564 ส่งผลให้ความสามารถในการน าเข้า
สินค้าของเคนยาลดลง อันเนื่องด้วยก าลังซื้อของผู้บริโภคในเคนยาน่าจะลดลงด้วย อาจมีผลท าให้ไทยสามารถ
ส่งออกได้ในปี 2565 ขยายตัวได้น้อยลงได้ อาจจะอยู่ขยายตัวแค่ที่ +2.5% หรือประมาณ 6,710 ล้านบาท ก็มี
ความเป็นไปได ้ 
 
โดยมีปัจจัยที่ควรจับตามอง คือ  

(1) เคนยาประสบปัญหารายได้จากการท่องเที่ยวลดลงกว่าร้อยละ 60 ซึ่งรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน
ต่อ GDP ถึง 12.5% นอกจากนั้น การส่งออกสินค้าที่เป็นรายได้หลักของเคนยา เช่น ชา กาแฟ ดอกไม้ตัดสด ต่าง
ได้รับผลกระทบส่งออกได้ลดลงในทุกตลาด ท าให้มีรายได้เข้าประเทศในส่วนนี้ยังลดลงมาก ซึ่งรายได้จากการ
ส่งออกคิดเป็น 15% ของ GDP  

(2) เคนยาประสบปัญหาหนี้สินเงินกู้ระหว่างประเทศในระดับที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา โดยมี
สัดส่วนหนี้สูงถึงร้อยละ 69.0 ต่อ GDP ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานของ IMF ที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 60 ท าให้
ความสามารถในการก่อหนี้หรือกู้เงินมากระตุ้นหรือแก้ไขเศรษฐกิจตามประเทศอ่ืนในโลกท าได้ไม่ได้มากนัก  

(3) นอกจากนั้น อัตราแลกเปลี่ยนของเงินเคนยาชิลลิ่ง (KES) ที่เป็นเงินสกุลท้องถิ่นของเคนยา ท าสถิติ
อ่อนค่ามากเป็นประวัติการณ์ในรอบ 8 ปี คือ จากเดิมที่มีอัตราเฉลี่ยที่ประมาณ 102.00 KES ต่อ 1.00 USD 
มาเคลี่อนไหวที่ระดับ 120.00 KES ต่อ USD ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ท าให้มีต้นทุนการน าเข้าท่ีสูงขึ้น  

(4) อัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงเป็นประวัตการณ์ในรอบ 5 ปี โดยในเดือน ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา 
และมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 8.9% ซึ่งสูงมากในรอบ 5 ปี และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 25-40 
แล้วแตส่ินค้า ท าให้ก าลังชื้อของคนลดลง 

(5) จากการเปิดเผยตัวเลขการน าเข้าของเคนยาในเดือน พ.ย. 65 พบว่า มูลค่าการน าเข้าของประเทศ
เคนยาลดลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบ 7 ปี สะท้อนถึงเงินส ารองระหว่างประเทศและเงินทุนจากต่างประเทศที่ลดลง 
ท่ามกลางภาวะการน าเข้าสินค้าของเคนยาที่เติบโตเร็วกว่าการส่งออก ข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางเคนยาแสดง
ให้เห็นว่า เงินคงคลังที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ที่ 7.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ (752.96 พันล้านเคนยาชิลลิ่ง)  
ซึ่งหากพิจารณาจากปริมาณเงินส ารองดังที่กล่าวมานั้น เงินจ านวนนี้จะสามารถครอบคลุมความต้องการการน าเข้า
สินค้ามายังเคนยา หรือมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าการน าเข้าของเคนยาได้เป็นเวลา 4 เดือนเศษ ซึ่งนับเป็นระดับที่มีเงิน
ส ารองดังกล่าวต่ าสุด ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่มีสถานการณ์คล้ายคลึงกัน เงินทุนส ารองระหว่างประเทศที่
มีนี้ ส่วนใหญ่จะน ามาใช้เพ่ือการช าระเงินของรัฐบาล เช่น การช าระหนี้ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการน าเข้า
สินค้าที่ส าคัญของรัฐบาล เช่น ยารักษาโรค และยังเป็นเงินส ารองที่เอาไว้ใช้ท าหน้าที่เป็นกองทุนส ารองในกรณี
ฉุกเฉิน หรือการลดคา่เงินชิลลิ่งลง เพ่ือคงความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของระบบการเงินของเคนยา  
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/


 

เปิดโลกการค้าไทยในเคนยา 
วันที่ 30 พฤศจกิายน 2565 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Trade Report 
Date 30 Nov 2022  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

 นโยบายภาครัฐ √ เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
          

Call Center 1169 
www.thaitrade.com 
www.ditp.go.th  

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 
ทั้งนี้ มูลค่าการน าเข้าของเคนยาสูงกว่าการน าเข้าที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ประเทศในแอฟริกา
ตะวันออกก าหนดเพดานไว้ที่ระดับ 4.5 เดือน มาเล็กน้อย โดยเริ่ มมีระดับต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวมาตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม 2565 ท าให้เคนยาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับเงินส ารองระหว่างประเทศน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เช่นเดียวกันกับ เอธิโอเปีย ท าให้มีความเสี่ยงในการช าระหนี้ต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังไม่มีสถาบันเครติด
จากต่างประเทศ ประกาศระดับความสามารถในการช าระหนี้ หรือ ก่อหนี้ต่างประเทศของเคนยาลงจากเดิมจนถึง
ปัจจุบัน 
 

ในส่วนของการส่งออกไทย หากพิจารณาสินค้าใน 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่ อะไหล่รถยนต์ น้ าตาลทราย 
ผลิตภัณฑ์ยาง ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์ (น้ ามันปาล์ม) เม็ดพลาสติก ตามล าดับ ที่มีส่วนใหญ่มีการส่งออก
ไดเ้พ่ิมข้ึนและลดลงคละกันไป ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของเคนยาที่ขยายตัวมากขึ้นกว่าปี 2564 ดังกล่าว
ข้างต้น แต่ก็ยังปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้สินค้าบางรายการไม่ขยายตัวหรือขยายตัวลดลงกว่าปี 
2564 เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น โดยภาวะเสี่ยงที่กล่าวมานั้น อาจจะท าให้การน าเข้าในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 
ในปี 2565 มีการชะลดตัวลง จนท าให้การขยายตัวการส่งออกของไทยมาเคนยานั้น คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 
6,700 ล้านบาท หรือ ขยายตัวเพียง 2.5% ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ต้นปี 2565 ที่ สคต. คาดว่าจะขยายตัวถึง
ร้อยละ +5.0% หรือ 6,800 ล้านบาท ตามปัจจัยลบและเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ดี การที่เคนยามีปัญหาเรื่อง
ผลผลิตการเกษตรไม่ดีในปีนี้ อาจท าให้การน าเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ข้าว น้ าตาล และน้ ามันปาล์ม 
เป็นต้น มีการขยายตัวได้ตามท่ีคาดก็ได้ ซึ่งคงต้องติดตามสถานการณ์กันในระยะเวลาต่อไป 
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สถิติการน าเข้าสินค้าจากเคนยามาไทย (ม.ค.-ต.ค. 2565) 

  มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว(%) 

ชื่อสนิค้า 2563 2564 2564 2565 2563 2564 2564 2565 

      (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)     (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) 

1. เคมีภณัฑ์ (โซดำแอส)                                                                                                                                                                                                                                                     362.12 439.36 388.25 735.29 -54.53 21.33 16.27 89.39 

2. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ
ผลิตภณัฑ์                                                                                                                                                                                                                           

161.78 67.61 26.20 76.95 34.19 -58.20 -82.03 193.73 

3. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง
และทองค ำ                                                                                                                                                                                                                        

7.09 70.76 51.61 31.97 -79.20 898.59 675.57 -38.06 

4. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                                                                                            0.64 1.94 1.93 15.35 37.31 201.73 231.15 696.83 

5.  ผกั ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท ำ
จำกผัก ผลไม้                                                                                                                                                                                                                       

0.12 16.11 7.65 8.29 -97.93 13,323.00 6,965.99 8.42 

6.  เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภำยใน
บ้ำนเรือน                                                                                                                                                                                                                       

2.74 3.17 2.47 3.68 -29.94 15.60 -0.79 49.12 

7. กำแฟ ชำ เครื่องเทศ                                                                                                                                                                                                                                             2.19 2.64 1.88 1.95 -55.11 20.41 89.92 3.90 

8. สัตว์น ้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป
และกึ่งส ำเร็จรูป                                                                                                                                                                                                              

7.14 3.65 3.65 1.84 -82.46 -48.87 -46.93 -49.62 

9. ผลิตภัณฑส์ิ่งทออื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                          0.21 2.48 2.47 1.82 -86.28 1,087.50 1,402.13 -26.31 

10. พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช                                                                                                                                                                                                                                          0.39 3.81 3.05 0.97 -61.78 888.32 1,167.94 -68.39 

รวม 10 รำยกำร 544.41 611.53 489.14 878.10 -46.07 12.33 -1.74 79.52 

อื่น ๆ 22.54 22.50 20.84 3.72 -66.20 -0.18 1.18 -82.13 

รวมทั้งสิ้น 566.95 634.03 509.98 881.82 -47.31 11.83 -1.62 72.91 
 

ในปี 2565 (ม.ค.-ต.ค. 2565) การน าเข้าสินค้าจากเคนยามาไทยขยายตัวร้อยละ +72.91 มูลค่าประมาณ 
881.82 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของไทยมีการส่งออกได้มากขึ้น ท าให้มีความต้องการน าเข้าสินค้า
ทุนที่น าเข้าจากเคนยา อาทิ เช่น โชดาแอส ผ้าผืน เนื้อแกะแพะ ปูและอาหารทะเล อัญมณีและหินมีค่า เป็นต้น ซึ่ง
คาดการณ์ว่า การน าเข้าของไทยที่น าเข้าสินค้าจากเคนยาจะขยายตัวร้อยละ +70.0 มูลค่าประมาณ 1,000 ล้าน
บาท  
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4. คาดการณ์สถานการณ์การส่งออกสินค้าส าคัญและโอกาสของไทยในตลาดเคนยา ในปี 2565 และ

แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2566 
 
ตามที่ ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าในปี 2565 เศรษฐกิจของเคนยาจะขยายตัวในระดับร้อยละ 
+5.0 และจะเติบโตในปี 2566 ที่ร้อยละ +5.4 เพราะยังมีโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเคนยา
อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น โครงการปรับปรุงทางรถไฟจาก Nairobi ไปเมือง Kisumu ซึ่งเป็นเมืองท่าส าคัญใน
การกระจายสินค้าไปประเทศเพ่ือนบ้าน โครงการจัดสร้างถนนต่างที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
นอกจากนั้น การทีเ่คนยามีการผ่อนคลายมาตรการที่เกี่ยวกับการเดินทางมากจากการระบาดของ COVID 19
มากขึ้นในปัจจุบัน น่าจะท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวของเคนยาปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย โดยปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 50% ของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เคยมีช่วงก่อน COVID อย่างไรก็ดี ค่าเงินเคนยาชิลลิ่ง
ที่ยังอ่อนค่าจากที่รัฐบาลยังมีความต้องการเงินไปช าระหนี้ที่มีอยู่สูงและรายได้จากภาคการท่องเที่ยวหรือการ
ส่งออกที่ยังไม่เป็นปกติ และอัตราเงินเฟ้อสูง ราคาสินค้าด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ ามันยังกดดันให้การน าเข้า
สินค้าอาจจะขยายตัวไม่มากนักตามไปด้วย เนื่องด้วยก าลังชื้อในภาคครัวเรือนลดลงและได้รับผลกระทบ
โดยตรง 

 
ส าหรับการส่งออกของไทยในปี 2565 ที่ สคต. ยังมีความเห็นว่า น่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกประมาณ 6,800 ล้านบาท นั้น สินค้าที่มีโอกาสส่งออกมามากขึ้น น่าจะได้แก่ อะไหล่รถยนต์ เม็ด
พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ถุงมือยาง เคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดยสินค้าอะไหล่รถยนต์ ก็น่าจะขยายตัวได้มาก
ยิ่งขึ้น และสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น เม็ดพลาสติก ซึ่งมีความจ าเป็นในการน ามาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตของอุตสาหกรรมในเคนยาที่น่าจะขยายตัวได้ดีมากขึ้นกว่าปี 2564 ท าให้ สคต. มองว่าโดยรวมว่า 
สถานการณ์ท่ีดีขึ้นเหล่านี้ น่าจะท าให้สินค้าไทยมีโอกาสในการส่งออกได้ดีมากขึ้นในปี 2565  
นอกจากนั้น ยังมีสินค้าที่ สคต. ได้พยายามส่งเสริมที่จะหาตลาดใหม่มากขึ้น เช่น เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก วัสดุการก่อสร้าง ผ้าผืนคุณภาพสูงต่างๆ ที่ไทยมีความได้เปรียบว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย น่าจะได้รับผลดีในการขยายตัวของเศรษฐกิจเคนยาในปี 2565 ดังกล่าว 
 
ขณะที่ในสถานการณ์การส่งออกของไทยในปี 2566 เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจในหลายประเทศอาจมีการทดถอย ท าให้ สคต. คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของเคนยาอาจจะเติบโตเพียง 
5.0 % น้อยกว่าที่ธนาคารโลกคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี การที่เคนยามีความจ าเป็นต้องน าเข้าสินค้าด้านอาหาร
และปัจจัยการผลิตเพ่ิมเติมนั้น ท าให้ไทยก็ยังน่าจะส่งออกได้ดีกว่าปี 2565 แต่อาจจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 
+3.0% เนื่องจาก มีปัจจัยลบมากมายในระบบเศรษฐกิจของเคนยา เช่น ก าลังชื้อที่ลดลง อัตราดอกเบี้ยสูงท า
ให้ต้นทุนในการท าธุรกิจสูงมากขึ้น ค่าเงินเคนยาชิลลิ่งที่อาจจะท าสถิติอ่อนค่าลงอีก โดยอาจอ่อนค่าไปถึง 
125.00 KES ต่อ 1.00 USD เนื่องจากเงินส ารองของเคนยาฯ มีจ านวนลดลงและไม่อาจจะเข้ามาแทรกแซง 
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รักษาความสมดุลได้ ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ ผู้น าเข้ามีความระมัดระวัง น าเข้าสินค้าเท่าที่จ าเป็นมาก
ขึ้น และอาจจะน าไปสู่การออกมาตรการใหม่ทางการเงินการคลังที่เป็นผลลบกับการน าเข้าได้มากข้ึน อาทิ การ
จ ากัดการถือครองเงิน USD ของภาคธุรกิจ การควบคุมเงินตราระหว่างประเทศมากขึ้น เป็นต้น โดยสินค้า
ส่งออกของไทยที่น่าจะมีแนวโน้มสดใสมากขึ้นในปี 2566 อาทิ เช่น ข้าว (เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
ของเคนยาและแอฟริกาตะวันออกลดลง) อะไหล่รถยนต์ (การชื้อรถใหม่อาจขยายตัวน้อยลงเพราะก าลังชื้อหด
ตัว อาจมีความต้องการอะไหล่ในการบ ารุงรักษารถยนต์มากขึ้น) ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติก (จะมี
ราคาที่สูงกว่าปกติ ตามราคาน้ ามันที่ยังสูงอยู่ ท าให้น่าจะมีมูลค่าการน าเข้ามากขึ้น) น้ าตาลทราย (เคนยามี
ผลผลิตลดลงและการขาดแคลนน้ าตาลในตลาดโลก ท าให้เคนยาต้องน าเข้าจากไทยมากขึ้น เนื่องจาก บราซิล 
อินเดีย มอรีเชียสที่เป็นแหล่งน าเข้าหลัก จะส่งออกในตลาดโลกน้อยลง) ผ้าผืนและเส้นใยคุณภาพสูง 
(เนื่องจาก ข้อตกลงทางการกับ USA จะท าให้เคนยาสามารถส่งออกสินค้าไป USA ได้มากขึ้น และมีความ
ต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากขึ้น) เป็นต้น โดยการส่งออกของไทยมาเคนยาน่าจะมีมูลค่ารวมประมาณ 
7,004 ล้านบาท หรือ ขยายตัวประมาณ +3.0% จากปี 2565 
 
อย่างไรก็ดี ผู้ส่งออกควรระมัดระวังการเสนอเงื่อนไขการช าระเงินที่จะต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพราะภาค
ธุรกิจต่าง ๆของเคนยายังประสบภาวะขาดสภาพคล่องที่อาจมีความเสี่ยงในการช าระค่าสินค้าได้ ประกอบการ
การที่รัฐบาลเคนยายังมีความต้องการสกุลเงินต่างประเทศเพ่ือน าไปช าระหนี้เงินกู้ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันให้
ค่าเงินสกุลท้องถิ่นของเคนยา คือ เงินเคนยาชิลลิ่งอ่อนค่าลงมากขึ้น จนอาจเป็นอุปสรรคในการน าเข้าสินค้าได้  

 
5. แผนงานและแนวทางการส่งเสริมการส่งออกในปี 2566 ของ สคต. ณ กรุงไนโรบี 

สคต. มีแผนงานในการส่งเสริมการส่งออกในปี 2566 ดังนี้ 
5.1. กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทยร่วมกับผู้น าเข้าเคนยา (Instore Promotion) ในช่วง

เดือน มี.ค. 2566 
5.2. จัดท าการเจรจานัดหมายเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ร่วมกับกรม 

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตามท่ีกรมจะพิจารณาจัดขึ้นในปี 2566) 
5.3. กิจกรรมการจัดคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เช่น TAPA, THAITAM, 

THAIFEX, BANGKOK GEM, STYLE (ข้ึนอยู่กับการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากกรม) 
5.4. กิจกรรมสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Sabasaba Exhibition 2023  ณ นคร Dar Es 

Salam ในประเทศแทนซาเนีย ร่วมกับ สมาพันธ์การค้าระหว่างประเทศ ในเดือน ก.ค. 2566 
(อยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ SMEs Proactive) 

5.5. การสร้างความร่วมมือและหาลู่ทางการค้าในประเทศใหม่ๆ ในแอฟริกาตะวันออกที่มีศักยภาพ 
เช่น ดีอาร์คองโก แทนชาเนีย ยูกานดา เอธิโอเปีย เป็นต้น โดยการเดินทางไปส ารวจตลาดและ 
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สร้างเครือข่ายด้านการค้า โดยเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ (งบประมาณปี 2566 มีแผน
เดินทางไปประเทศ ดีอาร์คองโก แทนชาเนีย รวันดา เชเชล และยูกานดา) 

5.6. การจัดท าข้อมูลการข้อแบบออนไลน์ เช่น วิดีโอคลิป แนะน าตลาดการค้าในแอฟริกาตะวันออก 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการไทยในการท าธุรกิจกับประเทศในแอฟริกา
ตะวันออกให้ดีขึ้น 

 
ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 

***************************************************************** 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบี 

พฤศจิกายน 2565 
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