
สาธารณรัฐเคนยา  

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ : 582,650 ตร.กม. 
ประชากร : 53 ลานคน (2019)   
ภาษาราชการ : อังกฤษ และ Swahili 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : ทองคำ หินปูนขาว แรเกลือ เพชรพลอย 
แมกนีไซท โซดาแอช 
  
 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 95.410 99.287 106.041 

GDP Per Capita (US$) 2,004.420 2,039.052 2,129.307 

GDP Growth (%) 5.37 -0.12 7.56 

สินค าส งออก  : 1.ชา (22.42% ) 2.ไม ดอก (12.85%) 3.กาแฟ (5.17%) 4.ทอง (4.91% )  

5.อินทผาลัม (3.81%) 

  
 

 ตล าดส งออก  : 1.ยู กั นดา (10.7% ) 2.สหรัฐอเมริกา (8.7% ) 3.เนเธอรแลนด  (8.1% )                            

4. ปากีสถาน (7.6%) 5.อังกฤษ (6.7%)  39.ไทย (0.5%) 

สินคานำเขา : 1.น้ำมันปโตรเลียม (7.82%) 2.น้ำมันปาลม (4.32%) 3.ยารักษาโรค (2.71%)          

4.รถยนต (2.47%) 5.ขาวสาลี (2.42%) 

ตลาดนำเข า  : 1.จี น  (20.8% ) 2.อิน เดีย  (9 .9% ) 3.สห รัฐอาห รับ เอมิ เรตส (9 .5% )                       

4.ซาอุดิอาราเบีย (7.2%) 5.ญี่ปุน (5.5%)   
 

 

3. การคาระหวางไทย – สาธารณรัฐเคนยา 

 

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.) +/- (%) 

สาธารณรัฐเคนยา 151.45 129.04 74.89 133.57 119.17 86.53 17.88 9.86 -0.29 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – สาธารณรัฐเคนยา                                 5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สาธารณรัฐเคนยา 

 
 

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.) 

ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว 7.8 - 41.2 -  เคมีภัณฑ 11.4 5.9 7.4 24.48 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 25.4 8.8 20.7 136.68  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง

และทองคำ 

0.2 0.2 1.0 558.48 

ผลิตภัณฑยาง 14.8 7.2 16.4 127.63  ดายและเสนใย 0.0 0.0 0.4 70,080.00 

เม็ดพลาสติก 8.9 4.3 7.0 64.01  ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทำจาก

ผัก ผลไม 

0.0 0.0 0.3 15,823.81 

เคมีภัณฑ 8.2 4.1 5.0 22.33  สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ 

5.1 3.1 0.2 -93.41 

ขาว 18.7 15.6 3.0 -80.97  เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 0.0 0.0 0.1 25,120.00 

เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 4.7 2.3 2.4 4.73  สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูป

และก่ึง 

0.2 0.2 0.1 -48.02 

กอก วาวลและสวนประกอบ 4.8 1.5 2.1 39.65  เนื้อสัตวสำหรับการบริโภค 0.5 0.3 0.1 -74.60 

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 2.9 1.6 1.7 6.83  เครื่องใชเบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.1 337.59 

ผลิตภัณฑพลาสติก 2.4 0.9 1.4 66.02  พืชและผลิตภัณฑจากพืช 0.0 0.0 0.1 706.45 

รวม 10 รายการ 98.6 46.2 100.9 118.48  รวม 10 รายการ 17.5 9.6 9.7 .62 

อื่นๆ 35.0 17.7 18.2 3.10  อื่นๆ 0.4 0.3 0.2 -31.58 

รวมท้ังส้ิน 133.6 63.9 119.2 86.53  รวมท้ังส้ิน 17.9 9.9 9.9 -0.29 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



 

 

 

 

 

6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

 

 

 

- เศรษฐกิจเคนยาขยายตัวไดดี เน่ืองจากแรงงานมีคุณภาพและใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารไดดี แตประสบสภาวะเศรษฐกิจหดตัวเปนครั้งแรกในรอบ 12 ป 
เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด 19 โดยการสงออกไมตัดดอกและผักซึ่งเปนสินคาสงออกสำคัญของเคนยาลดลงถึง 35% เพราะมาตรการ
การปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 ในตลาดสำคัญ เชน สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ภาคบริการทีพักและอาหาร หดตัวลงถึง 83% นักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีมีแผนเดินทางมาทองเท่ียวท่ีเคนยาลดลงถึง 99.5% ขณะท่ีบริการดานสุขภาพขยายตัวถึง 10% ดานเกษตร ปาไม และประมง ขยายตัวมากข้ึนจนเกือบ
เปน 1 ใน 3 ภาคเศรษฐกิจหลักของเคนยา  
- ปจจุบัน รัฐบาลเคนยาไดเขารวมโครงการ COVAX และไดเริ่มทำการฉีดวัคซีนใหประชากรไปแลวกวา 1 ลานโดส 

โอกาส 

- การแพรระบาดของ COVID-19 และ สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง สงผลใหผูบริโภคมีรายไดเพ่ือการใชจายลดลงและยังระมัดระวังการใชจาย ซึ่งประเทศ

ไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกอาหารท่ีเปนสิ่งสำคัญตอการดำรงชีพ จึงมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดไปยังเคนยา ไดแก อาหารสำเร็จรูป อาหารกระปอง ผัก/

ผลไมกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง ขาว ของขบเคี้ยว และอาหารแปรรูปตาง ๆ ท่ีมีอายุการเก็บรักษาไดนาน  

- รัฐบาลเคนยามีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ โดยกำหนดมาตรการท่ีเปดโอกาสใหชาวตางชาติลงทุนไดโดยตรง ไมจำเปนตองมีหุนสวนเปนคน

ทองถ่ิน รวมท้ังใหการสนับสนุนและสิทธิพิเศษสำหรับภาคธุรกิจท่ีเนนเรื่องการพัฒนาหรือสาขาท่ีเคนยายังขาดแคลน เชน ธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียว เกษตร

แปรรูป การสื่อสาร สถาบันการเงิน เทคโนโลยี การผลิตและการคา การกอสราง เปนตน 

- ผูบริโภคท่ีมีกำลังซื้อและชาวตางชาติท่ีอาศัยในเคนยาหันมาใสใจกับเรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน มักเลือกซื้อสินคาออแกรนิก หรือ อาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 

เชน ขาวไรซเบอรี่ อาหารจากโปรตีนพืช เปนตน ซึ่งเปนโอกาสของผูสงออกสินคาอาหารเพ่ือสุขภาพในการขยายตลาดเขาสูเคนยา 

- มีความตองการผลิตภัณฑหรือเวชภัณฑท่ีใชปองกันโรคเพ่ิมข้ึน เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑฆาเช้ือ เปนตน 

- เคนยาและภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกยังคงมีอัตราการเกิดของประชากรท่ีคอนขางสูง จึงเปนโอกาสของผูสงออกสินคาประเภทแมและเด็กในการขยายตลาดเขา

สูภูมิภาคน้ี 

- 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 ซึ่งผูประกอบการไทยอาจใชเคนยาเปนฐานในการขยายตลาดสงออกเขาสูภูมิภาคแอฟริกา

ตะวันออกได 

อุปสรรค  

- ขอจำกัดทางดานการชำระเงิน ดานระยะทางการขนสง ดานภาษาและวัฒนธรรมทางการคา 

- ปญหาการคอรัปช่ันของภาครัฐ อาจทำใหกระบวนการทางศลุกากรมีความลาชา 

ประเด็นขอเสนอ  

- รัฐบาลเคนยามีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ โดยกำหนดมาตรการท่ีเปดโอกาสใหชาวตางชาติลงทุนไดโดยตรง ไมจำเปนตองมีหุนสวนเปนคน

ทองถ่ิน รวมท้ังใหการสนับสนุนและสิทธิพิเศษสำหรับภาคธุรกิจท่ีเนนเรื่องการพัฒนาหรือสาขาท่ีเคนยายังขาดแคลน เชน ธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียว เกษตร

แปรรูป การสื่อสาร สถาบันการเงิน เทคโนโลยี การผลิตและการคา การกอสราง เปนตน 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สาํนักพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 2 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
 
 

เปาหมายสงออกป 2021 : +3.0 
 

1. แผนการดำเนินงานเรงดวนเมื่อสถานการณโควิด-19 คลี่คลาย 

- 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 

- โครงการสงเสริมการขายสินคาอาหารและสินคาไทย ณ หาง Carrefour กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ชวงเดือน เม.ย. – พ.ค. 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) 

สคต . ณ  กรุงมอสโก  จำนวน  11 ประ เทศ  คือ   1. เคนยา  2. แทนซาเนี ย  3. ยู กันดา  4. รวันดา  5. บุ รุนดี  6. เอ ธิ โอ เป ย  7. โค โมรอส  

8. โซมาเลีย 9. เซเชลส 10. สาธารณรัฐคองโก 11. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  
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