“รู้ จกั แอฟริกา...เพิม่ โอกาสขยายการค้ าไทย”

แอฟริ กาเป็ นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากภูมิภาคเอเชีย มีพ้นื ที่ประมาณ 30.2 ตารางกิโลเมตร
ในปี 2552 มีประชากรรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,001 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 2,467 เหรี ยญสหรัฐฯ ประกอบด้วย
ประเทศต่างๆ รวม 53 ประเทศ สามารถจําแนกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และลักษณะใกล้เคียงทางสังคม
วัฒนธรรม รสนิยม การเมือง เศรษฐกิจ ชนชาติ เผ่าพันธุ์ และระดับการพัฒนาประเทศเป็ น 5 ภูมิภาค ได้แก่
แอฟริ กาตอนเหนือ ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ Algeria, Egypt, Libya, Mauritania, Morocco, และ
Tunisia
แอฟริ กาฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย 15 ประเทศ คือ Benin, Burkina Faso, Cape-Verde, Ivory Coast,
Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, และ
Togo
แอฟริ กาตอนกลาง ประกอบด้วย 8 ประเทศ คือ Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo,
Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, และ Sao Tome & Principe
แอฟริ กาฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 11 ประเทศ คือ Burundi, Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia,
Kenya, Rwanda, Somalia. Sudan, Tanzania, และ Uganda
แอฟริ กาตอนใต้ ประกอบด้วย 13 ประเทศ คือ Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Swaziland, Zambia, และ Zimbabwe
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1. เศรษฐกิจการค้ าของภูมภิ าคแอฟริกา
ในช่วงปี 2543- 2551 เศรษฐกิจของแอฟริ กามีการขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.3 ประเทศใน
แอฟริ กาส่ วนใหญ่พ่ งึ พารายได้จากการส่ งออกนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ ธาตุ เช่น เพชร ตะกัว่ สังกะสี
ดีบุก เงิน ทังสเตน ยูเรเนียม และทองแดง และโคบอลต์ เป็ นต้น ประกอบกับได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้
จากจีน เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการปรับปรุ งและก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภคพื้นฐานทัว่ ไปซึ่ง
เมื่อปลายปี 2552 รัฐบาลจีนประกาศให้เงินกูเ้ พื่อการพัฒนาแอฟริ การะหว่างปี 2553- 2555 เป็ นจํานวน 1 หมื่น
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ปั จจัยดังกล่าวส่ งผลให้ประเทศในทวีปแอฟริ กามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2552 เศรษฐกิจของแอฟริ กามีอตั ราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8-2 เนื่องจากผลกระทบของ
วิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยได้รับผลกระทบจากระดับราคาสิ นค้าแร่ ธาตุ และนํ้ามันที่ตกตํ่าลง ความต้องการของ
ประเทศผูผ้ ลิตโดยรวมลดลง รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศที่ลดลง ในปี 2553 คาดว่า แอฟริ กาจะมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.5 และขยายตัวเพิ่มเป็ น 5.2 ในปี 2554 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่ มฟื้ นตัว
ปัจจุบนั เศรษฐกิจของแอฟริ กามีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยสําคัญ ได้แก่
1) พื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ดี 2) แอฟริ กามี
ความมัง่ คัง่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและแร่ ธาตุต่างๆ เช่น นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เพชร ตะกัว่ สังกะสี ดีบุก
เงิน ทังสเตน ยูเรเนียม และทองแดง และโคบอลต์ เป็ นต้น 3) มีการขยายตัวด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐาน และการขยายตัวของสังคมเมือง และ 4) หลายประเทศเริ่ มมีความมัน่ คงทางการเมืองมากขึ้น
สิ นค้าส่ งออกสําคัญของแอฟริ กา อาทิ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ ธาตุต่างๆ เหล็ก อัญมณี สิ นค้า
เกษตรและประมง
สิ นค้านําเข้าสําคัญของแอฟริ กา อาทิ ข้าว สิ นค้าอาหารและเภสัชภัณฑ์ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค ยาน
ยนต์และชิ้นส่วน เครื่ องจักรกล และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
ประเทศคู่คา้ สําคัญของแอฟริ กา ได้แก่ สหรัฐฯ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และจีน
ตลาดส่ งออกหลักของแอฟริ กา ได้แก่ สหรัฐฯ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อาทิ สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี) ญี่ปุ่น และอินเดีย
แหล่งนําเข้าสําคัญของแอฟริ กา ได้แก่ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อาทิ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์
เยอรมนี) จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น รวมทั้งไทย
2. ความสั มพันธ์ ทางการค้ าระหว่ างไทยและแอฟริกา
2.1 การค้ าไทยกับแอฟริกา
ปี พ.ศ.

2550
2551

การค้ ารวม
มูลค่ า
สั ดส่ วน %
(%)
6,631.77 2.26
22.87
9,073.95 2.54
36.83

มูลค่า: ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ, %  = % การเปลี่ยนแปลง
การส่ งออก
การนําเข้ า
ดุลการค้ า
มูลค่ า %
มูลค่ า %
4,682.94 38.65
6,762.07 44.40

1,948.83 -3.52
2,311.88 18.63

2,734.10
4,450.19

3

ปี พ.ศ.

2552
2553
ม.ค. – ก.ค.

การค้ ารวม
การส่ งออก
มูลค่ า
สั ดส่ วน %
มูลค่ า %
(%)
7,782.65 2.72 -14.23 6,384.45 -5.58
4,533.83 2.14
1.26 3,625.13 -2.63

การนําเข้ า
มูลค่ า %

ดุลการค้ า

1,398.20 -39.52
908.70 20.49

4,986.25
2,716.44

การค้าระหว่างไทยกับทวีปแอฟริ กามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็ นฝ่ ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด
ในปี 2552 การค้าระหว่างไทยกับทวีปแอฟริ กามีมูลค่าทั้งสิ้ น 7,782.65 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้อยละ 2.72 ของ
การค้ารวมทั้งหมดของไทย การค้ารวมถดถอยจากปี 2552 ร้อยละ 14.23 โดยไทยเป็ นฝ่ ายได้ดุลการค้ามูลค่า
4,986.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2553 การค้าระหว่างไทยและแอฟริ กามีมูลค่า 4,533.83 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 1.26 โดยไทยส่ งออกสิ นค้าไปยังทวีปแอฟริ กาคิดเป็ นมูลค่า 3,625.13 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 2.63 และนําเข้าจากทวีปแอฟริ กาคิดเป็ นมูลค่า 908.70 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.49 โดยไทยเป็ นฝ่ ายได้ดุลการค้ากับทวีปแอฟริ กาคิดเป็ นมูลค่า 2,716.44 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
2.2 สั ดส่ วนการส่ งออกและนําเข้ าสิ นค้ าของไทยตามภูมภิ าคต่ างๆ ระหว่ างปี 2549 - 2552
ภูมิภาค
2549
2550
2551
2552
(%)
(%)
(%)
(%)
ส่ งออก นําเข้ า ส่ งออก นําเข้ า ส่ งออก นําเข้ า ส่ งออก นําเข้ า
20.83 18.33 21.31 17.91 22.58 16.82 21.31 18.48
อาเซียน
13.88 8.73 14.10 8.54 13.16 8.00 11.91 9.02
สหภาพยุโรป
12.63 19.93 11.78 20.28 11.30 18.71 10.32 18.72
ญีป่ ุ่ น
14.99 7.45 12.62 6.78 11.40 6.37 10.93 6.26
สหรัฐอเมริกา
2.60 1.57 3.04 1.39 3.80 1.29 4.19 1.05
แอฟริกา
35.94 43.99 38.35 45.10 38.96 48.81 41.35 46.47
อืน่ ๆ
ระหว่างปี 2549-2552 ไทยมีสดั ส่ วนการส่งออกสิ นค้าไปยังตลาดในภูมิภาคแอฟริ กาขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 2.6 ในปี 2549 เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 4.19 ในปี 2552 และคาดว่า จากภาวะการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
และความมัน่ คงทางการเมืองของหลายประเทศในทวีปแอฟริ กาจะทําให้ไทยมีโอกาสในการส่ งออกสิ นค้าไปยัง
ทวีปแอฟริ กาเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.) สัดส่ วนการส่ งออกของไทยไปทวีปแอฟริ กาคิดเป็ นร้อยละ 3.34
ของมูลค่าการส่ งออกทั้งหมดของไทย
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ในด้านการนําเข้า ระหว่างปี 2549-2552 ไทยมีสดั ส่ วนการนําเข้าสิ นค้าจากตลาดในภูมิภาคแอฟริ กาถดถอย
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2549 ไทยมีสดั ส่ วนการนําเข้าจากแอฟริ การ้อยละ 1.57 ลดลงหลือร้อยละ 1.05 ในปี 2552 เนื่อง
จากภาวะทางเศรษฐกิจของโลกเริ่ มฟื้ นตัว ทําให้ไทยมีการนําเข้าสิ นค้าจากแอฟริ กาเพื่อเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.) สัดส่ วนการนําเข้าของไทยจากทวีปแอฟริ กาคิดเป็ นร้อยละ 0.88 ของมูลค่าการ
นําเข้าทั้งหมดของไทย
2.3 สิ นค้ าส่ งออก-นําเข้ าสํ าคัญของไทย
สิ นค้าส่ งออกที่สาํ คัญของไทยไปยังทวีปแอฟริ กา
มูลค่า: ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ%  = % การเปลี่ยนแปลง
อันดับ
รายการสิ นค้ า
2550 2551 2552
2553
%
(ม.ค.–
2553
ก.ค.)
(ม.ค. –
ก.ค.)
1,235.4 2,626.0 2,402.9 1,023.7
-25.29
1 ข้าว
589.1
40.52
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ 970.4 918.2 721.4
235.3 397.9 388.5
226.9
4.26
3 อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป
113.8 229.9 221.8
218.7
85.14
4 เครื่ องรับวิทยุ โทรทัศน์และ
ส่ วนประกอบ
312.0 317.8 222.8
194.2
63.81
5 เม็ดพลาสติก
145.1 183.3 180.9
120.2
27.55
6 ผลิตภัณฑ์ยาง
36.0
27.9 79.3
97.6
77.34
7 นํ้าตาลทราย
171.2 247.4 569.0
89.6
-81.60
8 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
109.3 118.3 100.3
63.5
23.41
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
72.3 74.1
56.2
39.44
10 ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็ง และส่ วนประกอบ 52.5
รวม 10 รายการ
3,381.1 5,139.3 4,961.1 2,679.7
-9.83
อืน่ ๆ
1,301.8 1,622.8 1,423.3 945.4
25.84
รวมทั้งสิ้น
4,682.9 6,762.1 6,384.5 3,625.1
-2.63
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่ วมมือของกรมศุลกากร
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สิ นค้านําเข้าที่สาํ คัญของไทยจากทวีปแอฟริ กา
อันดับ

1
2

มูลค่ า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ%,  = % การเปลีย่ นแปลง
รายการสิ นค้ า
2550 2551 2552
2553
%
(ม.ค.–
2553
ก.ค.)
(ม.ค. –
ก.ค.)
นํ้ามันดิบ
566.4 687.8 488.2
213.4
4.96
สิ นแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและ 457.3 451.8 221.6
135.2
15.23
ผลิตภัณฑ์

เครื่ องเพชรพลอย อัญมณี เงิน
แท่งและทองคํา
ด้ายและเส้นใย
4
เคมีภณ
ั ฑ์
5
เยือ่ กระดาษและเศษกระดาษ
6
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
7
ปุ๋ ย และยากําจัดศัตรู พืชและสัตว์
8
ก๊าซธรรมชาติ
9
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
10
รวม 10 รายการ
อืน่ ๆ
รวมทั้งสิ้น
3

169.2

283.7

96.1

153.1
53.5
67.6
266.8
41.6
23.6
1,799.2
149.6
1,948.8

186.1 99.2
91.0 60.7
55.4 47.8
237.9 95.2
59.1 63.9
22.4
31.3 29.3
2,084.1 1,224.5
227.8 173.7
2,311.9 1,398.2

93.9

22.98

91.1
56.3
55.1
45.6
45.4
33.2
28.1
797.3
111.4
908.7

85.88
87.18
154.59
52.88
-28.32
48.01
38.47
25.84
-7.63
20.49

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่ วมมือของกรมศุลกากร
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2.4 ประเทศคู่ค้าสํ าคัญของไทยในภูมภิ าคแอฟริกา
ที่ ประเทศ

1
2
3
4
5

2551
ทวีปแอฟริกา 9,073.95
แอฟริ กาใต้ 2,436.12
ไนจีเรี ย
913.14
อียปิ ต์
714.74
แอลจีเรี ย
798.30
มาดากัสการ์ 50.60

มูลค่า: ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
การส่ งออก
การนําเข้ า

การค้ ารวม
2552
7,782.65
1,847.02
846.94
642.60
620.74
480.75

%
-14.23
-24.12
-7.20
-10.11
-22.24
850.18

2551
6,762.07
1,693.62
890.53
635.09
226.65
48.79

2552
6,384.45
1,445.05
795.61
587.18
173.97
479.25

2551
2,311.88
742.50
22.61
79.65
571.65
1.81

2552
1,398.20
402.0
51.33
55.38
447.77
1.50

 = % การเปลี่ยนแปลง

2.5 การลงทุนระหว่ างไทยและแอฟริกา
การลงทุนของแอฟริกาในไทย
จากข้อมูลของธนาคารแห่ งประเทศไทย ในระหว่างปี 2005-2009 แอฟริ กามาลงทุนในไทยรวม 39
ประเทศ มีมูลค่ารวม 1,219.34 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ประเทศนักลงทุนที่สาํ คัญของไทย ได้แก่ มอริ เชียส (1,198.07
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) แอฟริ กาใต้ (7.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ไลบีเรี ย (5.83 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) เคนยา (1.61 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ) ไนเจอร์ (1.34 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) และอียปิ ต์ (1.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ตามลําดับ
จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) นับตั้งแต่ปี 2513 จนถึงปั จจุบนั
มีโครงการที่ได้รับการอนุมตั ิให้ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งเป็ นแหล่งเงินทุนจากภูมิภาคแอฟริ กา (ถือหุน้ ทั้งสิ้ นและ
การร่ วมทุน) จาก 3 ประเทศ คือ แอฟริ กาใต้ ไลบีเรี ย และมอริ เชียส โดยมีรายละเอียดดังนี้
แอฟริ กาใต้ มีโครงการที่ได้รับอนุมตั ิส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 7.3 ล้านบาท
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเบา (กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับ)
ไลบีเรี ย มีโครงการที่ได้รับอนุมตั ิส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 6 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2,564 ล้านบาท
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้
- อุตสาหกรรมเบา (กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรื อชิ้นส่ วน) จํานวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 761
ล้านบาท
- อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษและพลาสติก (กิจการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์) จํานวน 1 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 125 ล้านบาท
- อุตสาหกรรมบริ การและสาธารณูปโภค (กิจการเขตอุตสาหกรรม) จํานวน 1 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 1,678 ล้านบาท
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มอริ เชียส มีโครงการที่ได้รับการอนุมตั ิจาํ นวน 28 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,340 ล้านบาท ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้
- อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร จํานวน 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,565.8 ล้านบาท
- อุตสาหกรรมเบา จํานวน 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,835.0 ล้านบาท
- อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ขนส่ ง จํานวน 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
135.4 ล้านบาท
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า จํานวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,214.6 ล้านบาท
- อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์กระดาษและพลาสติก จํานวน 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,711.8 ล้านบาท
- อุตสาหกรรมบริ การและสาธารณูปโภค จํานวน 9 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 877.4 ล้านบาท
การลงทุนของไทยในแอฟริกา
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างปี 2005-2009 ไทยลงทุนในแอฟริ การวม 26 ประเทศ
มูลค่ารวม 506.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ แหล่งลงทุนที่สาํ คัญของไทยในแอฟริ กา ได้แก่ มอริ เชียส (470.19 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ) ไลบีเรี ย (24.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ไนจีเรี ย (3.71 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) แอฟริ กาใต้ (2.69 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
ไนเจอร์ (1.29 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) และมาลี (0.69 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ตามลําดับ
ธุรกิจที่ไทยลงทุนในแอฟริ กาใต้ส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ ธุรกิจอาหาร และสปา ซึ่ง
มีจาํ นวนกว่า 20 ร้าน ปัจจุบนั บริ ษทั ชั้นนําของไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทุนในแอฟริ กาใต้มากขึ้น เช่น บริ ษทั ซี
พี อินเตอร์เทรด จํากัด (อาหารแปรรู ป) และบริ ษทั ในเครื อ อิตลั -ไทย (ธุรกิจโรงแรม และ สนามกอล์ฟ) นอกจากนี้
อุตสาหกรรมผลิตสี สาํ หรับใช้กบั ถนนของไทยได้เปิ ดดําเนินการที่เมืองเดอร์บนั ประเทศแอฟริ กาใต้ ซึ่งถือเป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมแรกของไทยที่เปิ ดในแอฟริ กาตอนใต้ สําหรับสาขาพลังงาน บริ ษทั ปตท.สผ. สนใจที่จะเข้า
ไปลงทุนในอียปิ ต์ โดยได้ชนะการประมูลก๊าซธรรมชาติในอียปิ ต์เมื่อปี 2549 และยังติดตามในการเข้าร่ วมการ
ประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีศกั ภาพในอียปิ ต์ต่อไป
2.6 การท่ องเทีย่ ว จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2553 (ม.ค. –
ก.ค.) มี นัก ท่ อ งเที่ ย วจากทวี ป แอฟริ ก าเดิ น ทางมายัง ไทยทั้ง สิ้ น จํา นวน 66,802 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.76 ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติท้ งั หมดที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
3. โอกาสทางการค้ าของไทย
ลักษณะตลาด – แอฟริ กาเป็ นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรจํานวนกว่า 1,001 ล้านคน โดยจัดอยูใ่ นกลุ่ม
ตลาดใหม่ของไทยที่มีโอกาสในการขยายการค้าระหว่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งมีความต้องการสิ นค้าหลากหลาย ทั้ง
สิ นค้าคุณภาพดีเช่นเดียวกับตลาดยุโรปหรื ออเมริ กา และสิ นค้าจําเป็ นเพื่อการอุปโภคบริ โภคที่มีราคาไม่สูงนัก จึง
นับว่าแอฟริ กาเป็ นตลาดที่น่าสนใจสําหรับผูส้ ่ งออกไทย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค – ผูบ้ ริ โภคในทวีปแอฟริ กา มีท้ งั ผูบ้ ริ โภคระดับสู งและระดับกลาง โดยผูบ้ ริ โภค
ระดับสู งจะนิยมซื้อสิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยจะต้องเป็ นสิ นค้าที่มีมาตรฐาน หากเป็ นสิ นค้าอาหาร จะเน้นสิ นค้าที่ผลิต
ตามกรรมวิธีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยจะเลือกซื้อสิ นค้าตามคําแนะนํา/ การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สําหรับสิ นค้าอุปโภค จะนิยมซื้อสิ นค้าคุณภาพสูง มียหี่ อ้ และทันสมัยเพื่อแสดงให้เห็น
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ถึงสถานะทางสังคม นอกจากนี้ วิถีชีวิตของชาวแอฟริ กาไม่นิยมใช้ชีวติ นอกบ้าน แต่จะชอบการอยูใ่ นบ้าน จึงนิยม
ซื้อสิ นค้าสําหรับใช้ภายในบ้าน รวมทั้งเครื่ องประดับและตกแต่งบ้าน สําหรับผูบ้ ริ โภคชั้นกลางและผูม้ ีรายได้นอ้ ย
โดยส่ วนมากจะให้ความสําคัญด้านราคาที่ถูกมากกว่าเน้นคุณภาพ
โอกาสทางการค้า - ตลาดแอฟริ กามีความต้องการสิ นค้าหลากหลาย ทั้งสิ นค้าคุณภาพดีและสิ นค้าจําเป็ น
เพื่อการอุปโภคบริ โภคที่มีราคาไม่สูงนัก สิ นค้าที่มีศกั ยภาพของไทยและมีโอกาสในการขยายการค้าไปยังภูมิภาคนี้
ได้แก่ สิ นค้าประเภทอาหาร เช่น ข้าว อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป เครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่น
เครื่ องรับวิทยุ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น และตูแ้ ช่ เครื่ องปรับอากาศ ชิ้นส่ วนและอะไหล่ยานยนต์ เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ ม
เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
สําหรับด้านการค้าบริ การ เนื่องจากหลายประเทศในทวีปแอฟริ กาอยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ธุรกิจที่น่าจะมีโอกาสในภูมิภาคนี้ ได้แก่ ก่อสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) นอกจากนี้
แอฟริ กาเป็ นทวีปที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ดังนั้น ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริ การที่เกี่ยวเนื่องจึงเป็ น
ธุรกิจที่มีล่ทู างในการขยายการค้าและการลงทุนค่อนข้างมาก
ไทยกับแอฟริ กายังมีโอกาสในการขยายการค้าสิ นค้าและบริ การระหว่างกันค่อนข้างมาก เพื่อส่ งเสริ ม
การขยายโอกาสทางการค้าในตลาดใหม่ดงั กล่าว ภาครัฐได้ส่งเสริ มการส่ งออกสิ นค้าไปยังตลาดแอฟริ กาให้มากขึ้น
โดยให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าต่างๆ ทั้งงานแสดงสิ นค้าทัว่ ไปและสิ นค้ารายประเภท และการเข้า
ร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการค้า เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การของไทยในตลาดแอฟริ กา
รวมทั้ง สนับสนุนการขยายประเภทและความหลากหลายของสิ นค้าไทย และเสริ มสร้างความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการไทย
เกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น นอกจากนี้ ได้ส่งเสริ มให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ ายใช้กลไก
ที่มีอยู่ อาทิ สภาหอการค้าไทยกับประเทศคู่คา้ เสริ มสร้างเครื อข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้แน่นแฟ้ นอ
ย่างต่อเนื่อง
4.ปัญหาอุปสรรคทีส่ ํ าคัญ:
1. ผูบ้ ริ โภคในหลายประเทศในแอฟริ กายังรู ้จกั ประเทศไทยและสิ นค้าไทยน้อยมาก
2. ปัญหาความขัดแย้งและเสถียรภาพทางการเมือง
3. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผนั ผวน
4. ปัญหาคอรัปชัน่ ทําให้ระบบการปล่อยสิ นค้าออกจากด่านศุลกากรล่าช้า และเสี ยค่าใช้จ่ายสูง
5. ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยในการเข้าไปติดต่อธุรกิจ
6. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของหลายประเทศยังไม่มีประสิ ทธิภาพ ทําให้อตั รา
ค่าขนส่ งสิ นค้าสูง
5. ขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อได้ที่:
กรมเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
44/100 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัด นนทบุรี 11000
โทร. 02-507-4444 โทรสาร. 02-547-5630-1
Website: http://www.thaifta.com
http://www.dtn.go.th
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กรมส่ งเสริมการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์
นนทบุรี: 44/100 ถนน นนทบุรี 1 จังหวัด นนทบุรี 11000
โทร. 02-507-7999 โทรสาร. 02-547-5657-8
รัชดา: 22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 02-511-5066-77, 02-513-1909-15
Website: www.depthai.go.th
www.thaitrade.com
สํ านักงานส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ (สคร.) ในทวีปแอฟริกา 5 แห่ ง ได้ แก่
กระทรวงพาณิ ชย์มีสาํ นักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศในทวีปแอฟริ กา จํานวน 5 แห่ง ดังนี้
1) สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งอักกรา ประเทศกานา มีอาณาเขตครอบคลุม 11 ประเทศ
ประกอบด้วย แอฟริ กาใต้ แซมเบีย ซิมบับเว อังโกลา สวาซิแลนด์ มาลาวี เลโซโท มอริ เชียส บอตสวานา นามิ
เบีย และโมซัมบิก
2) สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งไนโรบี ประเทศเคนยา มีอาณาเขตครอบคลุม 13
ประเทศ ประกอบด้วย เคนยา แทนซาเนีย มาดากัสการ์ ยูกนั ดา รวันดา บุรุนดี เอธิโอเปี ย โซมาเลีย คอมอโรส เซ
เซลล์ เรอูเนียง เอริ เทีย และจีบูติ
3) สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งไคโร ประเทศอียปิ ต์ มีอาณาเขตครอบคลุม 6 ประเทศ
ประกอบด้วย อียปิ ต์ ตูนีเซีย โมร็ อกโก แอลจีเรี ย ลิเบีย และซูดาน
4) สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งอาบูจา ประเทศไนจีเรี ย มีอาณาเขตครอบคลุม 11
ประเทศ ประกอบด้วย ไนจีเรี ย เบนิน กาบอง อิเควทอเรี ยลกินี แคนเมอรู น เซาโตเมและปริ นซิเป ไนเจอร์ ชาด
สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง คองโก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
5) สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งพริ ทอเรี ย ประเทศแอฟริ กาใต้ มีอาณาเขตครอบคลุม 11
ประเทศ ประกอบด้วย แอฟริ กาใต้ แซมเบีย ซิมบับเว อังโกลา สวาซิแลนด์ มาลาวี เลโซโท มอริ เชียส บอต
สวานา นามิเบีย และโมซัมบิก
(ที่อยูต่ ิดต่อสํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศข้างต้นสามารถดูได้ในเวปไซต์ของกรมส่ งเสริ มการส่ งออก)
-------------------------------------------------

ที่มา
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
- สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ในทวีปแอฟริ กา 5 แห่ง ได้แก่ 1) สคร. ณ กรุ งอักกรา ประเทศกานา
2) สคร. ณ กรุ งไนโรบี ประเทศเคนยา 3) สคร. ณ กรุ งไคโร ประเทศอียปิ ต์ 4) สคร. ณ กรุ งอาบูจา ประเทศไนจีเรี ย และ
5) สคร. ณ กรุ งพริ ทอเรี ย ประเทศแอฟริ กาใต้
- สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- www.cia.gov.
- www.dfat.gov.au

สํานักยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กันยายน 2553

