
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ : 1,001,450 ตร.กม.  
เขตการปกครอง: 26 เขต 
ประชากร : 100 ลานคน (2020)   
ภาษาราชการ: อาหรับ (ภาษาราชการ) และภาษาตางประเทศ 
ที่ใชทั่วไปไดแก ภาษาอังกฤษ และฝร่ังเศส 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : น้ำมัน กาซธรรมชาติ เหล็ก ฟอสเฟต ยิปซัม หินปูน  
แรใยหิน ตะกั่ว สังกะสี 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 302.34 361.85 394.28 

GDP Per Capita (US$) 3,056.98 3,586.97 3,831.88 

GDP Growth (%) 5.6 3.6 2.5 

สินค าสงออก  : 1. ทอง (10.91%)  2. น้ ำมันป โตรเลียม (10.82%) 3.น้ำมันดิบ (4.47%)  

4. ปุย (3.5%) 5.ผลไม (2.99%) 

 
 

 ตลาดสงออก : 1.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (10.7%) 2.ซาอุดิอาราเบีย(6.4%) 3.ตุรกี (6.2%)        

4. สหรัฐอเมริกา (5.5%) 5.อิตาลี (5.2%) 79. ไทย (0.1%) 

สินคานำเขา : 1.น้ำมันปโตรเลียม (6.31%) 2.รถยนต (4.57%) 3.ขาวสาลี (4.47%) 4.ยารักษา

โรค (3.26%) 5.ขาวโพด (3.12%)         

ตลาดนำเขา : 1.จีน (15%)  2.สหรัฐอเมริกา(6.7%) 3.ซาอุดิอาราเบีย(6.3%) 4.เยอรมนี (5.8%) 

5.ตุรกี(4.9%) 
 

 

 

 

3. การคาระหวางไทย – สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 

 

ประเทศ 

มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) (ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) (ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) 

สาธารณรัฐอาหรับอยีิปต 890.90 544.81 21.48 877.50 536.73 21.59 13.40 8.09 14.82 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – สาธารณรัฐอาหรับอียิปต                                  5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 

หนวย : ลานเหรียญ USD หนวย : ลานเหรียญ USD 

 
 

 

 

 

 

 

 

สินคา 

ป 2020 
ป 2020 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

+/- (%) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

  

สินคา 
 

ป 2020 

 

ป 2020 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

+/- (%) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 157.2 81.4 93.0 14.29  สวนประกอบและอุปกรณยานยนต 2.8 1.3 1.8 38.84 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 138.2 64.0 88.6 38.41  เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 1.7 1.1 1.4 35.19 

เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ

และ 
80.3 34.3 54.1 57.84 

 กระจก แกว และผลิตภัณฑ 
0.6 0.0 0.7 5,565.83 

เคมีภัณฑ 89.1 44.4 47.7 7.42  แรและผลิตภัณฑจากแร 0.7 0.4 0.6 39.88 

ผลิตภัณฑยาง 
94.9 43.9 46.9 6.89 

 ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทำจาก

ผัก ผลไม 
1.6 0.8 0.5 -36.09 

ไมและผลิตภัณฑไม 
43.0 25.0 31.6 26.45 

 เครื่องใชและเครื่องตกแตงภายใน

บานเรือน 
0.7 0.2 0.5 120.47 

เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 33.3 18.0 20.8 15.35  ผลิตภัณฑทำจากพลาสติก 1.2 0.9 0.5 -48.28 

เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ

เครื่อง 
28.4 17.1 19.7 15.13 

 ดายและเสนใย 
0.3 0.2 0.4 88.48 

เม็ดพลาสติก 14.9 8.2 15.7 90.22  เครื่องใชไฟฟาในบาน 0.2 0.1 0.3 99.30 

เครื่องซักผาและเครื่องซักแหงและสวน 16.5 7.9 8.8 11.45  ผาผืน 0.4 0.3 0.2 -26.50 

รวม 10 รายการ 695.9 344.0 426.7 24.01  รวม 10 รายการ 10.3 5.3 6.8 27.71 

อื่นๆ 181.7 97.4 110.1 13.03  อื่นๆ 3.1 1.7 1.3 -25.86 

รวมท้ังส้ิน 877.5 441.4 536.7 21.59  รวมท้ังส้ิน 13.4 7.0 8.1 14.82 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



 

 

 

 

 

6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 
 

 

- ในปงบประมาณ 2564/2565 รัฐบาลอียิปตตั้งเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรอยละ 5.4 ภายหลังจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปงบประมาณน้ีได
ชะลอตัวลงอยูท่ีรอยละ 2.8 ซึ่งเปนผลจากการแพรระบาดของโควิด 19 โดยรัฐบาลจะพยายามกระตุนภาคเศรษฐกิจและภาคการผลิต เพ่ือสงเสริมการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการผลิต การทองเท่ียว และการสงออก 
- ในเดือนมิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริหารของ IMF ไดแถลงเสร็จสิ้นข้ันตอนการพิจารณาเงินกูพิเศษภายใต Stand-by agreement (SBA) programme 
ใหกับอียิปต ซึ่งจะเปนเงินกูในงวดท่ี 3 อีกจำนวน 1,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากวงเงินกูท้ังหมด 5,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ หลังจากท่ีไดรับความเห็นชอบ
สำหรับวงเงินกูดังกลาวเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยอียิปตไดรับเงินกูงวดแรก จำนวน 2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในทันทีภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติ และงวดท่ี 2 
อีกจำนวน 1,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเดือนมกราคม 2564 ภายหลังจากผานการทบทวนรอบแรกภายใตโครงการดังกลาว 
- วัตถุประสงคของเงินกูดังกลาว เพ่ือใชในการจัดการกับวิกฤตการแพรระบาดของโควิด 19 ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และชวยสนับสนุนดุลการชำระเงินของประเทศ 
แกไขปญหาการขาดดุลงบประมาณ และสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะท่ี 2 ของประเทศ ซึ่งเปนแผนงานท่ีดำเนินการตอเน่ืองจากการปฏิรูปเศรษฐกิจใน
ระยะแรกท่ีเริ่มข้ึนตั้งแตป 2559 นอกจากน้ี เงินกูดังกลาวยังชวยเพ่ิมเงินทุนสำรองระหวางประเทศของอียิปตท่ีลดลงอยางมากมาอยูท่ีระดับ 36,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2564 เน่ืองจากผลกระทบของโควิด 19 จากเดิมท่ีอยูท่ีระดับ 45,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2563 

โอกาส 

- การท่ีรัฐบาลอียิปตไดจัดทำแผนการกูเงินเพ่ือพยายามกระตุนภาคเศรษฐกิจและภาคการผลิต เพ่ือสงเสริมการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการผลิต 

การทองเท่ียวน้ัน ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการผลิตและสงออกอาหารท่ีเปนสิ่งสำคัญตอการดำรงชีพ จึงมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดไปยังอียิปต ไดแก อาหาร

สำเร็จรูป อาหารกระปอง ผัก/ผลไมกระปอง ปลาทูนากระปอง อาหารทะเลแชแข็ง ขาว ของขบเคี้ยว และอาหารแปรรูปตาง ๆ ท่ีมีอายุการเก็บรักษาไดนาน รวม

ไปถึงสินคากลุมอุตสาหกรรมหนักอ่ืนๆ เชน ยางรถยนต ช้ินสวนยานยนต เครื่องจักรกลการเกษตร เปนตน เพ่ือรองรับการฟนตัวทางเศรษฐกิจของอียิปต 

- มีความตองการผลิตภัณฑหรือเวชภัณฑท่ีใชปองกันโรคเพ่ิมข้ึน เชน ยาและเวชภัณฑ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑฆาเช้ือ เปนตน 

- สำหรับการสงออกของไทยในชวง 5 เดือนแรกของป 2564 ขยายตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 20.9 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยเฉพาะในกลุมสินคาอาหารทะเล

แปรรูป และช้ินสวนยานยนตซึ่งเปนสินคาสงออกสำคัญของไทยมายังตลาดอียิปต มีอัตราการขยายตัวรอยละ 16.7 และรอยละ 30.6 ตามลำดับ จึงเปนโอกาส

สำคัญสำหรับผูสงออกของไทยในกลุมสินคาดังกลาว ในทางกลับกัน ไทยสามารถนำเขาสินคาประเภทแรธาตุ สิ่งทอ ผาผืน และเคมีภัณฑ ซึ่งเปนสินคาท่ีมี

ศักยภาพของอียิปต เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไดอีกทางหน่ึงดวย  

- เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2564 ท่ีผานมา ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาไดรวมตัวกันประกาศเริ่มใชความตกลงเขตการคาเสรีทวีปแอฟริกา (African Continental 

Free Trade Area : AfCFTA) ซึ่งถือเปนความตกลงการคาท่ีใหญท่ีสุดในทวีปแอฟริกา และเปนเขตการคาเสรีท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก (54 ประเทศ) ซึ่ง

หาก AfCFTA มีผลบังคับใชอยางเต็มรูปแบบ จะเปนเขตการคาเสรีท่ีครอบคลุมประชากรกวา 1,200 ลานคน และเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาด

เศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 8 ของโลก มีขนาด GDP กวา 3 ลานลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึนมากกวาสองเทาภายในป 2593 มีการประเมินวา 

AfCFTA จะชวยเพ่ิมมูลคาการคาระหวางประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งผูประกอบการไทยอาจใชอียิปตเปนฐานในการขยายตลาดสงออกเขาสูภูมิภาคแอฟริกาตอน

เหนือได 

อุปสรรค  

- ตนทุนการขนสงสินคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทำใหผูนำเขาหลายรายชะลอการนำเขาสินคาจากไทยและพิจารณาปรับราคาในการจำหนายใหมเพ่ือให

ครอบคลุมตนทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ประเด็นขอเสนอ  

- ผูประกอบการไทยจึงจำเปนท่ีจะตองพยายามปรับลดตนทุนในดานอ่ืนๆ ลง เพ่ือคงขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดอียิปต ซึ่งปจจัยดาน

ราคายังคงมีสวนสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

เป้าหมายส่งออกปี 2021 : +3.0 
 

1. แผนการดาํเนินงานเร่งด่วนเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลาย 

- ติดตามและสอบถามปญหา/อุปสรรคในการนำเขาสินคาจากผูนำเขารายสำคัญ เพ่ือประเมินผลกระทบในชวงมาตรการปองกันการระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 และหาแนวทางแกไขตามสภาพปญหา/ผลกระทบ 

- ใชสื่อออนไลนในการนำเสนอขาวและความเคลื่อนไหวของตลาดไปยังผูสงออกไทย 

- ดำเนินโครงการประชาสัมพันธสินคาของไทยผานสื่อสังคมสมัยใหม (social media) ท่ีเปนท่ีนิยมใน ทองถ่ิน ไดแก Instagram YouTube และ

Whatsapp) อยางตอเน่ือง พรอมท้ังใชผูมีอิทธิพลทางสังคมออนไลนเปนผูนำเสนอและเชิญชวน เนนเจาะผูบริโภคกลุมคนรุนใหมท่ีนิยมการสื่อสารผาน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีกำลังซื้อสูง  

2. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดแอฟริกา 

- โครงการจับคูธุรกิจผานระบบออนไลนในตลาดเกิดใหม Emerging Market Online Business Matching : ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และ

ลาตินอเมริกา ในกลุมสินคาเกษตรและอาหาร ช้ินสวนยานยนต เครื่องจักรกลการเกษตร สินคาสุขภาพและความงาม สินคาไลฟสไตล และสินคาตกแตง

บาน วันท่ี 3 สิงหาคม 2564  

- กิจกรรมเจรจาการคาผานระบบออนไลน สินคาอาหารและอุตสาหกรรมหนัก บูรณาการภูมิภาคแอฟริกา ระหวางวันท่ี 22-24 มิถุนายน 2564 

- กิจกรรมเจรจาการคาผานระบบออนไลน สินคาอาหารฮาลาล ผักและผลไม ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ระหวางวันท่ี 7-18 มิถุนายน 

2564 

- โครงการสงเสริมภาพลักษณขาวไทยในอียิปต ณ หาง Hyper One กรุงไคโร ระหวางวันท่ี 5-7 สิงหาคม 2564 

- โครงการสงเสริมการขายสินคาอาหารไทยและอาหารฮาลาล ณ หาง LuLu กรุงไคโร ประเทศอียิปต ชวงเดือน ส.ค-ก.ย. 64  

- กิจกรรมเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยดวยขอมูลการตลาดภูมิภาค

อเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและCIS แอฟริกาและตะวันออกกลาง (สื่อออนไลน) (พ.ค. – ส.ค.64) 

3. งานแสดงสินคาในรูปแบบออนไลน และไฮบริด 

- งานแสดงสินคา THAIFEX – Virtual Trade Show (25-29 พ.ค.64) 

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Virtual Trade Fair ครั้งท่ี 66 (22-24 มิ.ย.64) 

- งานแสดงสินคา THAIFEX Anuga Asia (Hybrid) 2021 (29 ก.ย.-ต.ค.64) 

- งานแสดงสินคาเครื่องจักรกลการเกษตร (ธ.ค. 64) 
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กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
 
 

สคต . ณ  กรุ งมอสโก  จำนวน  9 ประ เทศ  คื อ   1. อี ยิ ป ต  2. ตู นี เซี ย  3. โมร็อก โก  4. แอลจี เรี ย  5. ลิ เบี ย  6. เซ าท ซู ด าน  7. เอริ เท รี ย  

8. จิบูติ 9. ดินแดนซาฮาราตะวันตก  
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